rapla Valla leHt aastast 1933
12. aprill 2019 Nr 4 (263)
tasuta

statistika
raHVaarV: 13 184
piNdala: 860 KM2
suuriM asula:
rapla lINN 5031 ElaNIKUGa
kÜlasid 83, aleVikke 5

2019. aasta kaasava eelarve
hääletamise tulemused

R

apla valla 2019. aasta kaasava eelarve hääletus lõppes 25. märtsi hommikul.
Ideede esitajad olid sellel
aastal ideede tutvustamisel väga tugevat tööd teinud ja oma arvamust avaldas rekordarv vallakodanikke: hääletati 1612 korda, neist elektrooniliselt 590.
Üleskutseid tulla hääletama võis leida
nii Facebookist kui ka Elroni rongist.
Arvesse läksid 1446 kodaniku hääled (elektroonilised 504 ja paberil 942).
Osa hääletajaid oli igaks juhuks mitu korda elektrooniliselt hääletanud ja
oli ka neid, kes käisid veel lisaks mitmes punktis pabersedeliga oma arvamust avaldamas. Arvesse läks siiski
igalt hääletajalt ainult üks hääl.
Hääletajad oli seekord Sakust Soomeni, rääkimata pealinnast ja naabervaldadest. Kahjuks ka neid hääli ei saa
me arvestada, sest valda sissekirjutus
oli üks hääletamise tingimus.
Kaasava eelarve kaudu rahastuse
saanud ideid hakkab ellu viima Rapla
Vallavalitsus koostöös ideede esitajatega.

tuleMused

Kaiu piirkond

10 %

Rapla
piirkond
aktiivne alu –
projekti
rahastatakse
kuni 30 000
euro ulatuses

150 häält

R

Siis kui vennas vihaväes
venna vastu tõstab käe
ükski tamm ei juurdu Tammemäel
Seni on Tammemäel tõepoolest juurdunud vaid mõned tammed.
See ei tähenda, et meil just tüli majas oleks, aga õhkkond võiks sõbralikum olla küll. Tulevikus kujundatakse siia ulatuslik, paljude tammedega looduspark, mille säravaim osa,

7%

kaiu alevikku kettagolfiraja ehitamine

105 häält

29 %

413 häält

Raikküla piirkond

10 %

Võrguplats kabalas jõe kaldal

145 häält

2% 32
hä

ält

kodila kandi
välijõusaal

13 %

21 %

185 häält

300 häält

8%

116 häält

Noored tammed
Tammemäele!

aplat ümbritseb loodus. Linna lääneserval
vahetub suurel alal linnaruum sujuvalt loodusega. Paiga nimi on
Tammemägi, mis pärineb aegade hämarusest. Kohapärimus räägib, et siin on
peetud sidet esivanemate hingedega,
suheldud hingepuudega ja suvistel
pööripäevadel kogunetud pidutsema.
1986. aastal rajati Tammemäe loodusliku nõlva rüppe laulu- ja tantsuväljak, mis on teeninud meid tänini.
Meie kandi laulude ja tekstide
looja Urve Pärt on laulikus „Seitse Rapla laulu“ (2001) kirjeldanud
Tammemäed kui legendi järgi tülitundlikku kohta.

kuimetsa külaplatsi lavaterrass ja pingid –
rahastatakse kuni 10 000 euro ulatuses

uuendatud laulu- ja tantsuväljak valmib juba sel kevadel.
8. juunil toimub Tammemäe pargi tulevasel suurel alal midagi täiesti erakordset: vallaaedniku üksikasjaliku plaani järgi istutatakse siia
korraga 100 tamme. Ja mis veelgi
olulisem – ka Sina võid koos sõprade ja lähedastega olla oma tammele vaderiks.

Mida teeb vader?
Istutab puu, kastab ja räägib temaga ilusasti, et tema ikka kasvama
hakkaks.
Tähistab oma puu sildiga ja jälgib, et see ikka alles oleks.
Käib puud kastmas, eriti kui on
väga kuiv ja kuum aeg. (Väga tähtis
tegevus esimesel aastal!)
Kui puule on tekkinud kahjustusi ja mõni kuivanud oks, tuleb need
välja lõigata. Kui ise ei oska, annab
teada vallaaednikule, kes kääridega appi tuleb.
Edaspidi käib vader puuga rääkimas ja teda imetlemas, võib ka laulda, see meeldib puule eriti. Laulda
tuleb ilusa häälega ja südamest, puu
saab sellest aru.

lipa kanti multifunktsionaalse spordi- ja
kultuuriväljaku rajamise i etapp
Välijõusaal purkusse 185 häält –
rahastatakse kuni 10 000 euro ulatuses

Juuru piirkond
juuru eduard Vilde kooli võimla ümberehitus
multifunktsionaalseks saaliks 116 häält –
rahastatakse kuni 10 000 euro ulatuses

Rapla valla kaunis kodu

R

Kuidas vaderiks
saada?
1. Istutame kolme liiki tammesid. Erinevad liigid on tähistatud plaanil eri värvidega.
Plaan asub Rapla valla koduleheküljel (vt avalehel bännerit). Tulevased
puud on tähistatud numbritega.
2. Isik, pere, ühendus või kollektiiv, kes soovib istutada oma toodud
puu, valib välja puu asukoha plaanilt
(puu numbri).
3. Kes soovib istutada valla toodud istiku, valib samuti välja puu
asukoha plaanilt.
4. Tehtud valikust peaks tulevane vader teada andma e-posti aadressil melu@rapla.ee hiljemalt
2. maiks. Kirjas tuleb märkida
puu number, vaderi nimi ja kas
toote istiku ise või soovite istutada valla pakutud istikut.
5. Vaderite nimed avaldame
valla kodulehel, et oleks parem
jälgida, millised puud on juba vaderi leidnud.
6. Küsimustele vastab
vallaaednik Sirle Sule e-posti
aadressil sirle.sule@rapla.ee.

apla Vallavalitsus ootab ettepanekuid kauni kodu tunnustamiseks. Meil on palju tublisid kinnistuomanikke, kes on oma kodu
või asutuse ilusaks teinud. Kaunid ja korrastatud kinnistud aitavad kaasa valla elukeskkonna üldisele paranemisele ja koduvallatunde süvenemisele.
Kui Sinu tuttaval, naabril või Sul endal on kaunis
aed või oled märganud Rapla vallas ringi liikudes tunnustamist väärivat aeda, siis palun kirjuta sellest meile
30. maiks e-posti aadressil rapla@rapla.ee.

Aeg esitada Rapla valla
aasta ema aunimetuse
kandidaate

A

unimetust antakse välja selleks, et väärtustada
ema ja emadust ning tunnustada naise rolli laste kasvatamisel.
Aasta ema aunimetus antakse Rapla valla kodanikule, kelle peres kasvab või on üles kasvatatud mitu
last ning kelle eduka töö ja ühiskondliku tegevuse kõrval on jagunud samavõrra tähelepanu, hoolt ja armastust oma perele.
Aasta ema kandidaate võivad esitada kõik, nii pereliikmed ja tuttavad kui ka asutused või organisatsioonid.
Vallavalitsus ootab 20. aprilliks kirjalikke ettepanekuid, milles on välja toodud laste arv ja ema ning peret
iseloomustavad andmed. Vajalik on kandidaadi nõusolek. Ettepanekud võib saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile rapla@rapla.ee või paberil Rapla
vallamajja ja teenuskeskustesse.

rapla teataja / aprill 2019 / 2

14. märtsi
vallavolikogu
erakorraline
istung
Kinnitati Rapla Vallavalitsuse kui täitevorgani
koosseis seitsmeliikmelisena. Vallavalitsuse
koosseisu kuuluvad vallavanem, abivallavanem
(majandusvaldkond), abivallavanem (haridus-,
kultuuri- ja sotsiaalvaldkond), arendusnõunik
ning valla kolme piirkonna juhid.
Kuulati ära vallavalitsuse tagasiastumispalve
ning kinnitati uus vallavalitsus koosseisus Meelis Mägi, Margo Hussar, Heiti Vahtra, Kristina
Eesmets, Agnes Kurvits ja Anne Leht.
Nimetati Rapla valla esindajad Raplamaa Omavalitsuste Liidu täiskogule, need on Rene Kokk,
asendaja Tarmo Lukk ja Meelis Mägi, asendaja
Heiti Vahtra.

28. märtsi vallavolikogu istungil
Kinnitati Rapla Kesklinna Kooli aastate 2019–2022
arengukava.
Kinnitati Kaiu Põhikooli aastate 2019–2023 arengukava.
Rapla Lasteaia Päkapikk Rapla linnas asuva hoone renoveerimise ja lasteaiarühmade asendusruumidesse
kolimise tõttu otsustati peatada vanemate poolt kaetava osa määra tasumine asendusruumides töötamise perioodil.
Lubati vallavalitsusel pikendada 28. septembril 2018
Rapla Vallavalitsuse ja MTÜ ATO Spordiklubi vahel
Kuimetsa spordihoone kasutamiseks sõlmitud vara
tasuta kasutusse andmise lepingu tähtaega kuni 30.
novembrini 2028.
Muudeti munitsipaal- ja sotsiaaleluruumide kasutus
otstarvet.
Seati Telia Eesti ASi kasuks isiklik kasutusõigus sideehitise majandamiseks Rapla linnas asuvatele Koidu tn L5, Rapla-Kaerepere kergliiklustee L6, Võsa tn
L1, Väljataguse tn L1, Koidu tn L3 ja Kastani tn L1
kinnisasjadele.

Algatati Rapla linnas Tallinna mnt 33 üldplaneeringut
järgiv detailplaneering eesmärgiga jagada olemasolev
ärimaa kinnistu üheks ärimaa ja üheks üksikelamu
maa kinnistuks ning sätestada ehitusõigus.
Anti Rapla Vallavalitsusele luba teostada Rapla Lasteaia Päkapikk energiatõhususe ehitustöid 974 880 euro
ulatuses 2019. aasta eelarves.
Algatati Rapla valla arengukava 2018–2025 lisade, mis
kajastavad lähema nelja aasta tegevust ja protsesse,
uuendamine.
Nimetati Rapla valla esindajateks Eesti Linnade ja
Valdade Liidu üldkoosolekul Rene Kokk (asendaja
Andrus Tamm), Tarmo Lukk (Hans Liibek), Meelis
Mägi (asendaja Anne Leht) ja Heiti Vahtra (asendaja Agnes Kurvits). Nimetati Rapla valla esindajaks
Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogus Rene Kokk
(asendaja Tarmo Lukk) ja Meelis Mägi (asendaja Heiti Vahtra).
Arutati Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Rapla
valla vahel 15. detsembril 2014 valla koolivõrgu ümberkujundamiseks sõlmitud kokkuleppe muutmist.

Vallavalitsus märtsis
4. märtsi istungil
Anti ehitusload elamu püstitamiseks ja olemasoleva
hoone kasutamise otstarbe muutmiseks asukohaga
Vaopere küla, Koidu; vedelgaasi tankimisseadme paigaldamiseks asukohaga Rapla linn, Tallinna mnt 2
ja vedelgaasimahuti paigaldamiseks asukohaga
Lõiuse küla, Sigala.
Nõustuti riigi maareservi jätmise eesmärgil Röa külas
asuva Riiukuke maaüksuste riigi omandisse jätmisega.
Määrati lähiaadressid ja sihtotstarbed Rapla vallas
asuvatele munitsipaalomandisse taotletavatele maaüksustele.
Vabastati korraldatud jäätmeveost jäätmevaldajad,
kes ei ela oma kinnistul ega kasuta seda või kellel
puudub kinnistule juurdepääsuks sobiv tee.
Saadi ülevaade Härgla lubjakivikarjääri rajamise ja
töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise
programmi kohta seisukoha küsimisest. Vallavalitsus on seisukohal, et otsustaja, s.o. Keskkonnaamet,
peaks Härgla lubjakivi rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise programmi koostajale tagastama paranduste ja täienduste tegemiseks.
Kinnitati kahe sõiduauto kasutusrendile võtmiseks
korraldatava riigihanke alusdokumendid.
Kinnitati Rapla Vesiroosi Kooli hoolekogu koosseis.
Menetleti volikogule esitatavaid eelnõusid:
• vanemate poolt kaetava osa määra tasumise peatamiseks Rapla Lasteaias Päkapikk remondi ajal;
• Kaiu Põhikooli arengukava 2019–2023 kinnitamiseks;
• Rapla Kesklinna Kooli arengukava 2019–2022 kinnitamiseks.
Käsitleti Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Rapla
valla vahelise kokkuleppe muutmist seoses täiskasvanute õppe ümberkorraldamisega.
Määrati 2019. aasta Rapla valla eelarves esindusvõistkonna toetuseks 25 000 eurot.
Moodustati Juuru teenuskeskuse sotsiaaltööspetsialisti ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimiseks konkursikomisjon.
Kehtestati Rapla Vallavalitsuse hallatavates asutustes,
välja arvatud Rapla Kesklinna Kool ja Rapla Vesiroosi Kool, väljastpoolt asutust ja asutuse töötajatele toidukorra maksumuseks kaks eurot.
Nõustuti projektide algatamise ja kaasfinantseerimisega:
• Raikküla piirkonna inimestele võimaluste loomine Kabala mõisas üheskoos asjatundjate juhendamisel käsitööga tegelemiseks;
• Purku piirkonda välijõusaali mänguväljaku rajamiseks;
• Kaiu staadionile tartaankatte paigaldamiseks;
• vana amortiseerunud skate-pargi atraktsioonide
likvideerimine ja uue skate-pargi paigaldamine
Juuru.

11. märtsi istungil

Määrati Väljataguse külas asuva Niidre katastriüksuse jagamisel moodustatavatele uutele katastriüksustele lähiaadressideks Niidre, Väike-Niidre ja
Rapla-Pärnu raudtee 6/38 ning sihtotstarbeks maatulundusmaa.
Määrati Väljataguse külas asuva Tuka katastriüksuse
jagamisel moodustatavatele uutele katastriüksustele
lähiaadressideks Tuka ja Rapla-Pärnu raudtee 6/40
ning sihtotstarbeks maatulundusmaa.
Menetleti volikogule esitatavaid eelnõusid:
• loa saamiseks 2019. aastal Rapla Lasteaia Päka-

pikk energiatõhususe ehitustööde teostamiseks
974 880 euro suuruses summas;
• Kuimetsa spordihoone kasutusse andmise lepingu
pikendamiseks enamaks kui viieks aastaks;
• munitsipaaleluruumide ja sotsiaaleluruumide kasutusotstarbe muutmiseks.
Kinnitati Rapla valla 2019. aasta eelarve alaeelarved
valdkondade ja vallavalitsuse hallatavate asutuste
kaupa.
Anti Meelis Kernile 16. märtsil 2019 Karmani parklas
Rapla vastlakuu laada korraldamise luba ning Silvi
Pärnale Rapla kultuurikeskuse territooriumil 1. mail
2019 lehekuu laada, 29. juunil 2019 jaanikuu laada,
24. augustil 2019 lõikuskuu laada, 15. septembril
2019 mihklilaada ning 2. novembril 2019 sügislaada
korraldamise luba.
Nõustuti kahe projekti – „Trükise koostamine ja väljaandmine Rapla valla elanike jäätmekäitlusalase
teadlikkuse tõstmiseks“ ja „Purku külas Mügri kinnistul paikneva lagunenud põllumajanduslike jäätmete hoidlas olevate ohtlike jäätmete käitlemine,
hoone lammutamine, lammutusjäätmete käitlemine ja objekti haljastus“ – projektitaotluste esitamisega Keskkonnainvesteeringute Keskusele ning neile vallapoolse kaasfinantseeringu andmisega.
Otsustati esitada taotlus sotsiaalministeeriumi hoolekandeasutuste dementsusega inimeste teenuskohtade kohandamise taotlusvooru. Projektiga on kavas
luua Rapla Hooldekeskuse, Kaiu Hooldekodu klientidele ja töötajatele terviklik ning turvatud õueala, kus
saab liikuda ka ratastoolis inimene. Õueala kujundamisel lähtutakse dementsusega inimese vajadustest liikuda mööda ühtlast tasapinda ning liikumisel märgata erinevaid detaile (lilli, lõhnu, helisid jne).
Vaadati läbi majandusvaldkonna ning haridus-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkonna abivallavanemate ameti
kohtadele väljakuulutatavate avalike konkursside
teated.

18. märtsi istungil
Anti projekteerimistingimused noorkarjalauda, vedelsõnniku ringhoidlate ja ehitisi teenindavate rajatiste ehitusprojektide koostamiseks Rapla vallas Karitsa külas Lüpsikarja kinnistule.
Lõpetati Käopesa detailplaneeringu koostamine.
Menetleti volikogule esitatavaid eelnõusid:
• Rapla linnas Tallinna mnt 33 üldplaneeringut järgiva detailplaneeringu algatamiseks eesmärgiga
jagada olemasolev ärimaa kinnistu üheks ärimaa
ja üheks üksikelamu maa kinnistuks ning sätestada ehitusõigus;
• vallavara koormamiseks isikliku kasutusõigusega
Telia Eesti ASi kasuks sideehitise majandamiseks
Rapla valla omandis olevatele kinnisasjadele;
• valla esindajate nimetamiseks Eesti Linnade ja
Valdade Liidus;
• Rapla valla arengukavade lisade muutmise algatamiseks.
Anti ehitusload:
• vedelgaasimahuti koos aurusti- ja rõhureguleer
sõlmega paigaldamiseks asukohaga Kabala küla,
Sekvoia;
• puurkaevu rajamiseks asukohaga Mõisaaseme küla, Luuka-Reinu;
• puurkaevu rajamiseks asukohaga Tuti küla, Metsa
ääre.
Tunnistati nurjunuks Rapla vallale kuuluva Karitsa
külas asuva Järvepõllu kinnistu võõrandamiseks
korraldatud kirjalik enampakkunine. Määrati uueks
alghinnaks 8000 eurot.

Tunnistati nurjunuks Rapla vallale kuuluva Respo
haagise võõrandamiseks korraldatud avalik kirjalik
enampakkumine. Määrati uueks alghinnaks 1200
eurot.
Tunnistati kehtetuks Rapla linnas asuva Sauna tn
8 katastriüksuse senine maakasutuse sihtotstarve
100% ärimaa ja määrati uuteks maakasutuse sihtotstarveteks 90% elamumaa ja 10% ärimaa.
Seoses vajadusega korrastada aadressandmeid muudeti Rapla vallas Juuru alevikus, Rapla linnas, Valtu, Hagudi ja Mahlamäe külas katastriüksuste lähi
aadresse.
Kinnitati Rapla Lasteaia Päkapikk energiatõhususe
parandamiseks ja ehitustöödeks korraldatud riigihanke tulemused.
Otsustati nimetada Kristina Eesmets Rapla valla esindajaks Sihtasutuse Juuru ja Hageri Kihelkonna Muuseumid juhatuses.
Nõustuti 29. märtsi pärastlõunal Rapla Lasteaia Päka
pikk sulgemisega, et kolida kõik kuus rühma asendusruumidesse.
Saadi ülevaade aastal 2020 lõppevast Akzo Nobel Baltic ASi, Rapla valla ja Sihtasutuse Rapla Spordirajatised vahelisest Sadolini spordihoone toetamise lepingust. Nii vald kui ka sihtasutus soovivad lepingut jätkata.
Tutvuti Juuru ja Kaiu piirkonna hoolekandetöötaja
konkursiteate kavandiga.

25. märtsi istungil

Otsustati anda SA-le Rapla Maakonnahaigla garantiikiri ravikindlustamata isiku haiglaraviks.
Anti projekteerimistingimused:
• Oola külas Piiri maaüksusele üksikelamu, abihoonete ja neid teenindavate rajatiste projekteerimiseks;
• Rapla linnas Kastani tn 12 kinnistule töökoja ja seda teenindavate rajatiste ümberehitus- ja laiendusprojekti koostamiseks;
• Mahlamäe külas Marimaa maaüksusele üksik
elamu ehitusprojekti koostamiseks;
• Uuskülas Roheline tn 16 maaüksusele üksikelamu
ehitusprojekti koostamiseks;
• Väljataguse külas Käopesa maaüksusele üksik
elamu ehitusprojekti koostamiseks;
• Uuskülas Leevikese tn 8 maaüksusele üksikelamu
ehitusprojekti koostamiseks.
Määrati Vahakõnnu külas asuva Karjatse katastriüksuse jagamisel moodustatavatele uutele katastriüksustele lähiaadressideks Karjatse, Karjatsemetsa, Juurdepääsutee lõik 53101 ja Juurdepääsutee lõik
53102 (sihtotstarve maatulundusmaa).
Tunnistati Lasteaia Naksitrallid parkla ümberehituseks korraldatud lihthankes edukaks InfraRoad OÜ
pakkumus maksumusega 109 468,28 eurot, millele lisandub käibemaks (kogumaksumus 131 361,936
eurot).
Kinnitati Rapla valla teede pindamiseks korraldatava
riigihanke alusdokumendid.
Moodustati Rapla Lasteaia Päkapikk direktori vaba
ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimiseks komisjon.
Otsustati valla poolt kompenseerida toiduraha vahe, mis tekib Päkapiku lasteaia osade rühmade ajutise ümberkolimisega lasteaia remondi ajaks koolimajadesse.
Tunnistati kehtetuks endiste valdade õigusaktid, mille asemel kehtivad juba uued.
Moodustati Järlepa raamatukogu inventuuri läbi
viimiseks komisjon.

Muudatused
bussiliikluses
1. aprillil 2019 jõustuvad muudatused Raplamaa avalikel
bussiliinidel 1, 3, 3k, 9, 14 ja 15.
Muutub liini 3k number ja
võetakse kasutusele uued
liininumbrid 9A ja 14A.
Sõiduplaanid on nähtavad
www.peatus.ee.
Liin 1 Rapla raudteejaam –
Rapla bussijaam. Liini nr 1
paljud väljumised on asendatud
liiniga nr 3 Rapla raudteejaam –
Rapla bussijaam – Alu.
NB! Igale rongile saab linnast
bussiga ja kõigil rongidel on
buss vastas! Raudteejaamast
väljub viimane buss kell 23.30
rongide sõiduplaani muudatuse
tõttu.
Liin 3 Rapla raudteejaam –
Rapla bussijaam – Alu. Liin
läbib Rapla raudteejaama
ja bussijaama vahel täpselt
neidsamu peatusi, mis liin nr 1
(Rapla raudteejaam, Rapla
jaam, Telliskivi, Vesiroosi,
Välja, Mahlamäe, Kesklinna,
Rapla bussijaam) ja sõidab
siis edasi Alusse. Sama
tagasisuunal. Liin nr 3, mis
varem sõitis Alu kaudu
Kodilasse, kannab edaspidi
numbrit 14A.
Liin 3k Rapla – KuusikuNõmme – Kodila – Ohulepa.
Liini number on edaspidi 23k.
Liin 23k Rapla – KuusikuNõmme – Kodila – Ohulepa.
Liin 23k väljub hommikul Raika
peatusest praegu kehtivast
hiljem (kell 7.10) ja sama buss
läheb edasi Alu liinile nr 3
(Rapla raudteejaamast kell
7.40). See info on mõeldud
neile lapsevanematele, kelle
lapsed käivad Alu koolis.
Tagasisuunal saavad lapsed
Alust bussile tulla kell 15.40
ja sama buss läheb edasi kell
16.05 Rapla raudteejaamast
väljuvale liinile 23k.
Liin 9 Rapla – Hageri – Kohila
ja 9A Rapla – Alu – Hageri –
Kohila. Liin 9 väljub teisipäeviti
ja reedeti, mõnes peatuses
on muutunud väljumisajad.
Liin 9A on käigus laupäeviti ja
pühapäeviti ning teisipäevale
ja reedele langevatel riiklikel
pühadel. Liin 9A sõidab läbi
Alu, muus osas kattub liini
9 marsruudiga. Liini 9A
hommikune väljumine (kell
9.40) alustab sõitu Rapla
raudteejaamast.
Liin 14 Rapla – Kodila –
Ohulepa ja liin 14A Rapla – Alu
– Kodila – Ohulepa. Liin nr 14A
sõidab läbi Alu. Mõlema liini
mõned väljumised alustavad
või lõpetavad sõidu Rapla
raudteejaamas.
Liin 15 Rapla – Kodila – Varbola
– Pajaka. Kella 16 väljumine
Rapla raudteejaamast lükkub
edaspidi 10 minutit hilisemaks,
hakkab aprillist väljuma kell
16.10 ja sõidab läbi Alu.
Muudatuste paremaks
mõistmiseks soovitame
kasutada www.peatus.ee
reisiplaneerijat, kuhu on
võimalik sisestada teid
huvitava sõidu alg- ja lõpppeatus ning kuupäev.
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Lühiülevaade 2019. aasta eelarvest

E

elarveprotsess (2019. aasta) algas ühinenud valla
arengukava aruteludega.
Uue Rapla valla ehk ühise eelarvestrateegia aastateks 2019–2022 võttis vallavolikogu vastu 25. oktoobril 2018. aastal. Rapla Vallavalitsuse 12. novembri 2018. aasta korraldusega nr 468 „Rapla valla 2019. a vallaeelarve koostamise protsessi läbiviimine ja koostamise tingimused“ kinnitati Rapla valla 2019. aasta eelarve
projekti koostamise alused. Vallavalitsusele ametiasutusena ja ametiasutuse hallatavatele asutustele olid aluseks ja piiriks eelmisel perioodil kavandatud summad asutuste tavapäraseks ülalpidamiseks ning kehtivatest õigusaktidest ja sõlmitud lepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks.
Rapla valla 2019. aasta eelarve
võeti vastu 28. veebruaril 2019 vallavolikogu määrusega nr 5. Rapla Vallavalitsus kinnitas 11. märtsil 2019
määrusega nr 16 eelarve kulude detailsema liigenduse majandusliku sisu ja vastutajate järgi.
2019. aasta eelarves kasvavad põhitegevuskulud kiiremini kui põhitegevustulud, ja see tingib planeeritust
väiksema põhitegevustulemi ning
suurema laenuvajaduse järgmistel
perioodidel, et katta planeeritud investeeringute omaosalust. Eesmärk
on järgmisel perioodil ühise majandamise käigus vaadata üle kokkuhoiu
kohad nii, et muudatusettepanekud
jõuaksid läbi arengukava ja strateegia ning rahastamispõhimõtete ühtlustamisest lähtuvalt järgmiste aastate eelarvetesse ning põhitegevuskulude mahu kasv jääks väiksemaks kui
põhitegevustulude mahu kasv.
Nüüdseks on teada ka eelmise perioodi (2018. aasta) eelarve täitmine.
Tabelis 1 on toodud võrdlusandmed,
lähtudes 2019. aasta eelarve planeerimisel aluseks olevast strateegiast ja
2018. aasta täitmisest.
Eelarve põhitegevuse tuludest 60%
ehk 11,8 miljonit moodustavad maksutulud (võrreldes eelmise aastaga
kasv 4%). Saadavad toetused moodustavad eelarve põhitegevuse tuludest 32%, ulatudes 6,3 miljoni euroni (vähenemine 5%). Vähenesid toetusfondist haridusele eraldatud vahendid: tööd alustas Rapla Gümnaasium, mille tulud ja kulud ei kajastu Rapla valla eelarves (riigigümnaasium). Kaupade ja teenuste müügist
kogutakse eelarvesse 8% ehk 1,6 miljonit eurot (vähenemine 2%). Muud
tulud moodustavad eelarve tuludest
0,1 miljonit eurot.
Rapla valla tulubaas sõltub maksumaksjast. Rapla valla maksumaksja on kodanik, kelle elukoht rahvastikuregistris 1. jaanuari seisuga on
Rapla vald. Rapla valla suurima osakaaluga tulu – tulumaksu laekumist
mõjutavad maksumaksjate arv, brutosissetulek ja riigilt igal aastal omavalitsustele kehtestatav tulumaksu
laekumise määr.

2019. aasta eelarves on planeeritud
põhitegevuse tulud 19,8 miljonit eurot. See on 0,1 miljonit eurot ehk 0,6%
enam kui 2018. aasta tegelik täitmine.
2019. aasta eelarves on planeeritud
põhitegevuse kulud 19,1 miljonit eurot. See on 2,7 miljonit eurot ehk 17%
enam kui 2018. aasta tegelik täitmine.
Majandamis- ja personalikulud tervikuna moodustavad põhitegevuskuludest 92% ehk 17,7 miljonit eurot, suurenedes 16% võrrelduna 2018. aasta tegelike kuludega. Personalikulud

Tabel 1. Rapla valla koondeelarve 2019 ja võrdlus strateegiaga ning
2018. aasta tegeliku täitmisega (tuhandetes eurodes)
2019
strateegia

2018 tegelik
täitmine

2019 eelarve

Muutus võrrelduna
strateegiaga

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU

18 732

19 693

19 821

1 089

Maksutulud

Muutus võrrelduna
täitmisega
128

11 593

11 331

11 822

229

491

Tulud kaupade ja teenuste müügist

1 496

1 658

1 629

133

–29

Saadavad toetused tegevuskuludeks

5 542

6 589

6 258

716

–331

101

115

112

11

–3

17 648

16 384

19 116

1 468

2 732

1 376

1 196

1 454

78

258

Muud tegevustulud
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU
Antavad toetused tegevuskuludeks
Muud tegevuskulud

16 272

15 188

17 662

1 390

2 474

personalikulud

10 820

10 643

11 978

1 158

1 335

5 265

4 544

5 488

223

944

187

1

196

9

195

majandamiskulud
muud kulud
PÕHITEGEVUSE TULEM
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU

1 084

3 309

705

–379

–2 604

–2 578

-2 743

–4 315

–1 737

–1 572

Põhivara müük (+)
Põhivara soetus (–)

37

34

65

28

31

–4 660

–4 717

–6 781

–2 121

–2 064

2 123

1 972

2 479

356

507

1

1

1

0

0

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)
Finantstulud (+)
Finantskulud (–)

-79

-33

-79

0

–46

–1 494

566

–3 610

–2 116

–4 176

FINANTSEERIMISTEGEVUS

1 628

–568

2 828

1 200

3 396

Kohustuste võtmine (+)

2 100

0

3 300

1 200

3 300

Kohustuste tasumine (–)

–472

–568

–472

0

96

134

–2

–782

–916

–780

EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (–))

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, – vähenemine)

1%

põhitegevuse
tulud
Maksud
Kaupade ja teenuste
müük
Toetused
tegevuskuludeks
Muud tegevustulud

32 %
60 %

8%

Elanike arv kokku, sh

põhitegevuse kulud
1%

7%

11 %

Haridus
Kultuur, sport

11 %
10 %

Tabel 2. Elanikkonna vanuseline koosseis,
maksumaksjate ja töötute arvu
muutused 2018–2017
Muutus

Üldvalitsemine

60 %

Reservfond

Investeeringuteks planeeritakse võtta
2019. aastal 3,3 miljonit eurot laenu,
mis suurendab valla netovõlakoormust aasta lõpuks 33%-ni valla põhitegevustuludest. Kohustuste jääk
2019. aasta lõpuks tõuseb 2,8 miljoni euro võrra, jõudes aasta lõpuks 6,3
miljoni euroni.

Mahukaimad
investeeringud
2019. aastal on hariduse-, kultuurija majandusvaldkonnas. Eelarves kajastatud summad on orienteeruvad.
Lõplikud investeeringute mahud selguvad pärast hangete korraldamist.
2018. aasta eelarves olid arvestatud
ühinemistoetuse summad järgmiselt:
Kaiu Põhikooli õppehoone 50 000 eurot, Rapla Kultuurikeskus 550 000
eurot ja Raela kergliiklustee projekteerimine 100 000 eurot. 2019. aastasse jääb ühinemistoetuse investeeringu osa 700 000 eurot: Rapla Laste
aed Päkapikk 250 000 eurot, Kaiu
Põhikooli õppehoone investeering
250 000 eurot (ehitus planeeritud
2020–2022) ja teehoiukava 200 000
eurot.
Rapla teehoiukava aastateks
2019–2022 on objektide kaupa kinnitatud Rapla Vallavolikogu 20. detsembri 2018. aasta määrusega nr 53.
Vaata ka 2019. aasta eelarve seletuskirja Rapla valla kodulehel.
Küllike Orul
Rapla valla finantsjuht

2018/2017

13 303

13 334

–31

Lapsed 0–6-aastased

962

944

18

1 797

1 764

33

Tööealised 19–64-aastased

7 878

7 989

–111

Üle 65-aastased
Maksumaksjate aasta keskmine arv
31.12.2018
Registreeritud töötute keskmine arv
Rapla vallas

2 666

2 637

29

6 477

6 170

307

282

300

–18

Tabel 3. Planeeritavad investeeringud
objektide kaupa 2019 (tuhandetes eurodes)
Investeering

Planeeritav
toetus

Valla
osalus

2 716

1 367

1 349

875

515

360

0
50
5
39
15

0
250
0
0
0

0
–200
5
39
15

Juuru Eduard Vilde Kool

1 700

602

1 098

Rapla Lasteaed Kelluke
Investeeringud kultuurivaldkonda

32
1 718

0
359

32
1 359

Investeeringud haridusvaldkonda
Rapla Lasteaed Päkapikk

moodustavad põhitegevuse kuludest
63%. Antavad toetused moodustavad
8% ehk 1,5 miljonit eurot, suurenedes
22% võrra võrrelduna 2018. aasta tegelike kuludega.
Haridusvaldkonnale on planeeritud 60% ehk 11,4 miljonit eurot, tõus
13%. Kultuuri-, vaba aja ja spordivaldkonnale on planeeritud 10% ehk
2,0 miljonit eurot, tõus 8%. Teede- ja
tänavate, haljasalade ning elamu-ja
kommunaalmajanduse korrashoiuks
on planeeritud 7% ehk 1,4 miljonit
eurot. Sotsiaalvaldkonnale on planeeritud 11% ehk 2,1 miljon eurot, tõus
21%. Valitsemiskuludeks on planeeritud 11% ehk 2,0 miljonit eurot, tõus
12%. Reservfondi osatähtsus eelarve
põhitegevuskuludest on 1% ehk 0,2
miljonit eurot.

31.12.2017

Noored 7–18-aastased

Majandus
Sotsiaalvaldkond

31.12.2018

Reserv
Kaiu Põhikooli õppehoone
Kabala koolimaja
Küttesüsteemi ümberehitus
Purku koolimaja

Rapla kultuurikeskus

225

60

165

584
436
15
342
80
7
6
23
100
100
2 110

100
199
0
0
0
0
0
0
0
0
669

484
237
15
342
80
7
6
23
100
100
1 441

Rapla valla teehoiukava

938

200

738

Uusarenduste taristud
Tänavavalgustus
Raela kergliiklustee
Investeerimine elu- ja looduskeskkonda

300
769
103
137

0
469
0
84

300
300
103
53

66

28

38

62
9
6 781

56
0
2 479

6
9
4 302

Kunstmurukattega jalgpallistaadion
Rapla Tammemäe laululava
Laululava Kodilas (kaasav eelarve)
Rapla spordihoone
Rapla staadion
Kabala mõis
Kaiu rahvamaja
Kuimetsa rahvamaja katus
Investeeringud sotsiaalvaldkonda
Rapla Hooldekeskus
Investeerimine teedesse ja tänavatesse

Hajaasustusprogramm
Juuru mänguväljaku ehitus
Avalik kord
Investeeringud kokku
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Arengukava
lisade
uuendamine

R
1.1. väljataguse küla vanakupja talutee liikluspinna ruumikuju asendiplaan.

1.3. Mahlamäe küla niinemäe tee
liikluspinna ruumikuju asendiplaan.

1.2. Mahlamäe küla Hallikivi tee liikluspinna ruumikuju asendiplaan.

1.4. Järlepa küla lehtmetsa tee liikluspinna
ruumikuju asendiplaan.

1.5. tuti küla suurearu tee liikluspinna ruumkuju
asendiplaan.

Liikluspindadele kohanimede määramise eelteade

K

ohalik omavalitsus peab
ruumiandmete
seaduse kohaselt tagama lähiaadresside määramise
ja nõuetele vastavuse. Lähiaadresside määramisel
peab arvestama Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruses nr 103 sätestatud nõudeid. Liikluspindadele nime määramine lihtsustab
teede ja tänavate ääres olevate hoonete aadresside korrastamist.
Rapla Vallavalitsus soovib anda
liikluspindadele kohanimed vastavalt
korralduse eelnõule.
Arvamusi liikluspindade nime-

de kohta ootab Rapla Vallavalitsus
1. maini 2019 aadressil rapla@rapla.ee
või 79511 Rapla vald, Rapla linn, Viljandi mnt 17.

Rapla Vallavalitsus
KORRALDUSE EELNÕU
Liikluspinna ruumikuju ja
kohanime määramine
Kohanimeseaduse § 4 lõike 1 punkti 4,
§ 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4, § 6 lõigete 2 ja 8, § 8 lõike 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 4 alusel ja Rapla Vallavoli-

kogu 25. jaanuari 2007. a otsuse nr
10 „Kohanimeseaduse paragrahvides
5 ja 6 sätestatud toimingute korraldamise delegeerimine vallavalitsusele“ ning võttes arvesse vajadust korrastada aadressiandmeid ja korralduse eelnõu avalikustamist 12. aprillil
2019 Rapla valla veebilehel ja ajalehes
Rapla Teataja, vallavalitsus otsustas:
1. Määrata Rapla vallas uutele
moodustatavatele liikluspindadele
kohanimed:
1.1. Väljataguse külas asendiplaanil (lisa nr 1) punase joonega näidatud
ruumikuju liikluspinna nimeks Vanakupja talutee.

1.2. Mahlamäe külas asendiplaanil (lisa nr 2) punase joonega näidatud ruumikuju liikluspinna nimeks
Hallikivi tee.
1.3. Mahlamäe külas asendiplaanil (lisa nr 3) punase joonega näidatud ruumikuju liikluspinna nimeks
Niinemäe tee.
1.4. Järlepa külas asendiplaanil
(lisa nr 4) punase joonega näidatud
ruumikuju liikluspinna nimeks Lehtmetsa tee.
1.5. Tuti külas asendiplaanil (lisa
nr 5) punase joonega näidatud ruumikuju liikluspinna nimeks Suurearu tee.

apla Vallavolikogu 28. märtsi
2019 otsusega on „Rapla valla arengukava 2018–2025“
koosseisus olevate lisade 1–5 uuendamine alanud. See tähendab, et
soovime keskenduda arengukava
lisade üle vaatamisse, mis kajastavad lähema nelja aasta tegevust
ja protsesse.
Arengukava lisad, mille ajakohastamist ja muutmist alustasime:
Lisa 1 – Rapla valla profiil;
Lisa 2 – Rapla valla valdkondlikud eesmärgid ja nende saavutamiseks vajalikud tegevused;
Lisa 3 – Rapla valla kantide
arengueelistused;
Lisa 4 – Rapla valla tegevuskava, investeeringute kava;
Lisa 5 – Rapla valla eelarvestrateegia.
Arengukava tegevuskava, investeeringute kava ning eelarvestrateegia kajastavad praegu ajavahemikku 2019–2022. Vajalik
teha dokumentides parandused ja
muudatused. Uueks kajastavaks
perioodiks planeerime aastaid
2020–2023.
Hea Rapla valla elanik! Anna ka Sina panus ning aita kaasa arengukava lisade ajakohastamisele. Ootame ettepanekuid
22. aprillini e-posti aadressil
rapla@rapla.ee.
Agnes Kurvits

piiRKonna juht
Kaiu teenusKesKus
Rapla vallavalitsus

Juuru teenuskeskus
kutsub Juuru kandi inimesi
18.04 kell 18.30
üritusele

turvAline
KODuKAnt,

mis toimub
Juuru rahvamajas.
Tule ja räägi kaasa piirkonna arengus!
lisainfo kristina.eesmets@rapla.ee
või tel 5699 5462.

Riigikogu valimistest arvude keeles

R

iigikogu XIV koosseisu
valimised 3. märtsil on
saanud ajalooks. Kuigi
selle ülevaate kirjutamise ajaks on vabariigi valimiskomisjon küll valimistulemused ametlikult
välja kuulutanud, aga parlamendi uus
koosseis esimesele istungile ei ole veel
kogunenud, saab sellegipoolest heita möödunud valimistele Rapla vallas
pilgu läbi arvude.
Need olid esimesed haldusreformijärgsed valimised ja korralduses oli
nii mõndagi uut.
Paljudele oli harjumatu see, et
ajalooliselt väljakujunenud valmisjaoskondade võrgustik uue Rapla valla haldusterritooriumil oli muutunud.
Varasema, nüüd ühinenud Juuru,
Kaiu, Raikküla ja Rapla valla haldusterritooriumil oli 13 valimisjaoskonda.
Uues vallas tuli hakkama saada
kaheksa valimisjaoskonnaga. Varasemaga võrreldes ei avatud püsijaoskondi enam Hagudis, Järlepas, Kabalas, Kuusikul ja Purkus. Neid asulaid teenindasid ühel eelhääletamise

päeval põhiasukohaga Raplas (Hagu- misjaoskond oli moodustatud endidi, Kodila ja Kuusiku), Juurus (Järle- se Hagudi ja Kodila piirkonna valijatele. Muutusi polnud ka Alu jaoskonpa) või Raikkülas (Kabala ja Purku)
asuvad valimisjaoskonnad. Sellise
nas. Üks valimisjaoskond oli jäänud
võimaluse andis riigikogu vaka Juuru, Kaiu ja Raikküla
limise seaduse 1. jaanuapiirkonda.
Kuidas siis valiril 2017 jõustunud muujad suhtusid uuendatus, mis annab eelhääletamisruumidedusse?
Osalemine eelle võimaluse asuda
hääletamise päeigal eelhääletamise päeval eri asukovadel eespool loetletud asulates oli
has. Ühtlasi võimaldab see hoida kokjärgmine:
valimised
ku valimiste korralHagudi – 49 va3.3.2019
damise kulutusi, arveslijat; Järlepa – 45 valijat; Kabala – 64 valijat;
tades seda, et sageli osales väiksemates jaoskondades
Kodila – 47 valijat; Kuusiühel kümnetunnisel eelhääletamiku – 37 valijat; Purku – 43 valijat.
se päeval alla 10 valija. Samas kehtib
Valla valijate nimekirjadesse oli
nõue, et hääletamist peavad korral- kantud 10 329 valijat, kes andsid validama vähemalt kolm jaoskonnako- misringkonnas nr 4 (Harju- ja Raplamisjoni liiget.
maa) üles seatud kandidaatide poolt
Järelduse saab igaüks ise teha.
6664 häält, millest kehtivaid hääli oli
6624. Hääletamisest osavõtt vallas oli
Nagu varem, said Rapla linna ja
64,5%, mis on mõnevõrra kõrgem nii
selle lähiümbruse valijad hääletada
kolmes Rapla linnas asuvas valimis- üleriigilisest tulemusest (63,7%) kui
jaoskonnas. Rapla linna neljas vali- ka Rapla maakonna omast (62,9%)

riigikogu

Nii nagu eelmistel, 2015. aastal
toimunud Riigikogu valimistel, tuli
ka sellel korral ilmsiks asjaolu, et riigis toimuv näib vallaelanikele minevat enam korda kui koduvallas toimuv (osavõtt 2017. aasta volikogu valimistest 51,8%).
Kõige aktiivsemad valijad olid
sellel korral Alus asunud jaoskonnas,
kus koos elektrooniliselt hääletanutega osales 68,9% valijatest (724 nimekirja kantud valijast andis oma hääle
494 valijat). Teistest mõnevõrra tagasihoidlikumaks jäi osalus Rapla vallamajas olnud jaoskonnas, kus said
hääletada Hagudi ja Kodila piirkonna valijad.
E-hääli anti Rapla vallas möödunud valimistel 2871, mis teeb 27,8%
nimekirjadesse kantud valijatest. See
näitaja kattub riigi keskmine e-häälte protsendiga.
Nüüd siis ka kandidaatidele antud häältest.
Peab kohe ära märkima, et vallas
antud hääli jagus kõikidele valimisringkonnas kandideerinud erakondadele (10) ja üksikkandidaatidele (3).

Küll oli aga erakondade nimekirjades
kandidaate (kokku 22), keda Rapla
valla valijad ei pidanud ühegi hääle
vääriliseks.
Erakondadest oli valla valijate
lemmik Eesti Reformierakond, kes
sai 1906 häält ehk 28,8% kõikidest
kehtivatest häältest. Talle järgnesid
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
(1815 häält, 27,4%) ja Eesti Keskerakond (1049 häält, 15,8%).
Kui tuua välja kandidaatide häälesaak, oli häältemagnetiks meie vallas
1124 häälega Kaja Kallas Reformierakonnast (17,0% kehtivatest häältest).
Teise tulemuse sai Jüri Ratas Keskerakonnast (793 häält, 11,9% kehtivatest häältest) ja kolmanda meie vallast EKRE nimekirjas kandideerinud
Rene Kokk (693 häält, 10,5% kehtivatest häältest).
Kellel on soovi saada valimiste kohta veel lisainfot, saab seda vabariigi valimiskomisjoni kodulehelt
(https://www.valimised.ee/et).
Ants sOODlA
Rapla vallaseKRetäRi aBi
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Rapla lastepargis algavad ehitustööd

R

apla lastepargis tehakse aprillismais mänguväljaku ümber
ehitustöid, vana suurem mängulinnak ja üks ronimisvahend likvideeritakse.
Asemele paigaldatakse uued atraktsioonid, mängukompleks Mui
nasjuturiik ja venitussein.

Muinasjuturiigi paigaldaja on
KSIL Eesti OÜ ja venitusseina paigaldab OÜ Tiptiptap.
Mänguväljakute ehituse ajaks,
eeldatavalt mai keskpaigas piiratakse kogu mänguväljak ajutise piirdeaiaga. Sel ajal mänguväljakut kahjuks kasutada ei saa.

Palume mõistvat suhtumist ja
loodame, et tulemus on seda väärt.
Tulevikus on plaanis vahetada
välja ka väiksemad mänguatraktsioonid ning turvaaluskate, mille vahetuseks loodame saada tuge Euroopa Liidu tõukefondidest.

Pakendite ja vanapaberijäätmete
kogumisest Rapla vallas

R

apla Vallavalitsus on alates eelmise aasta lõpust
kootöös taaskasutusorganisatsioonidega korrastanud pakendikonteinerite avalikku võrku.
Oleme kokku leppinud
pakendite ning vanapaberijäätmete konteinerite asukohad, kuhu saab
ära viia vanapaberijäätmed, klaas
pakendid, segapakendid ning pappja paberpakendid.
Julgustame kõiki inimesi prügi

liigiti koguma ning endal kodus tekkivaid pakendid ja vanapaberijäätmed tooma avalikku võrku kuulu
vatesse konteineritesse.
Samas soovime juhtida tähelepanu, et pakendikonteinerite avalik
võrk on loodud kasutamiseks eraisikutele ning pakendijäätmete konteineritesse tohib panna ainult pakendeid. Muud liiki jäätmed tuleb
panna olmejäätmete või ohtlike jäätmete konteinerisse. Kõikidel ettevõtetel on kohustus oma jäätmete, sh

pakendijäätmete äraviimine ise korraldada.
Kogudes liigiti pakendijäätmeid,
tasub silmas pidada, et pakendijäätmed peavad olema puhtad ning ära
visatavad pakendid ei tohiks määrida teisi pakendeid ega levitada haisu.
Kui pakendit on keeruline puhastada,
tuleks see visata pigem segaolmejäätmete konteinerisse. Võimaluse korral
pressi pakend enne selle konteinerisse panemist kokku, siis mahub konteinerisse rohkem pakendijäätmeid.

Pakendite ja vanapaberijäätmete konteinerite
asukohad Rapla vallas
Klaaspakendid
Kaiu alevik, jäätmejaama ees

Rapla linn, Alu tee, haigla juures

Rapla linn, Tallinna mnt 43

Kabala küla, Tamme

Rapla linn, Jõe 31a/ Ülejõe 5

Rapla linn, Viljandi mnt 114

Kabala küla, jäätmejaama juures

Rapla linn, Kauba 2

Rapla linn, Võsa

Kabala küla, Kingu maja
otsa juures

Rapla linn, Kuusiku tee 10

Rapla linn, Öökulli

Iira küla, Metsamajandi tee 6

Vana-Kaiu küla, Teisepere
kinnistu

Uusküla küla, Uusküla tee 5

Rapla linn, Aasa 2/Pargi 3 parkla

Rapla linn, Metsapargi 4

Ülejõe küla, Mäepere
jäätmejaam

Vanapaber
Kaiu alevik, Kasvandu 45
hooldekodu
Kaiu alevik, Leandri 1 Kaiu kool
Kuimetsa küla, Kuimetsa
kortermajad
Kabala küla, Kingumaja

Järlepa küla, Keskuse 2
kaupluse juures

Raikküla küla, Raikküla mõis (kool)

Dokumendid esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga „Järvepõllu“ ja
tekstiga „Mitte avada enne 7.05.2019 kell 15.00“.

Kuusiku, Sarapiku 2

Lipa küla, Lipa

Rapla linn, Aasa 2/Pargi 3 parkla

Purku küla, Purku (bussijaama)

Rapla linn, Jõe 31a/ Ülejõe 4

Purku küla, lasteaia juures

Rapla linn, Jõe 31a/ Ülejõe 6

Põlma küla, Põlma küla teerist

Rapla linn, Kauba 2

Raela küla, Raela

Rapla linn, Koidu ja Mahlamäe tn
rist

Raikküla, Raikküla A ja O juures

Rapla linn, Kuusiku tee 10

Rapla linn, Lepiku tn 17
kortermajad

Kuimetsa küla, Risti kinnistu

Järlepa küla, Keskuse 2
kaupluse juures

Rapla linn, Mahlamäe ja Välja tn 4

Jalase küla, seltsimaja juures

Maidla küla

Kabala küla Tamme

Karitsa küla, Loigu kinnistu

Kabala küla, jäätmejaama juures

Kasvandu küla, Kangerma kinnistu

Keo küla, Teerist

Infot kinnistu kohta saab Hannes Milsaarelt, tel 5818 8845;
e-post hannes.milsaar@rapla.ee.
Enampakkumisest osavõtjad peavad esitama 6. maiks 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.

Juuru alevik, Tallinna mnt 15,
A ja O kauplus

Kabala küla, lasteaed-põhikool

Detailplaneeringu järgi on katastriüksusele võimalik moodustada
kuni kaks ühepereelamu krunti.

Raikküla küla, Raikküla
A ja O kauplus

Lipa küla, Lipa kool

Kabala küla, Kingu maja otsa juures

Katastriüksus asub Karitsa järve ääres, juurdepääs on riigiteelt 20121
Lau-Kaiu tee.

Juuru alevik, Tallinna 15
A ja O kauplus

Kodila küla, Poe tn 1

Kuimetsa, Pääsusilma

Katastriüksuse kõlvikuline koosseis: 0,98 ha haritav maa,
0,37 ha looduslik rohumaa, 0,75 ha metsamaa, 0,15 ha muu maa.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

Juuru alevik, Staadioni 8

Kuimetsa, Kuimetsa
kolmekorruselised majad

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku
enampakkumise Rapla vallale kuuluva, Karitsa külas asuvale
Järvepõllu (kinnistu registriosa 12573350, katastritunnus
66801:001:0368, pindala 2,25 ha, sihtotstarve maatulundusmaa)
kinnistule alghinnaga 8000 eurot.

Purku küla, Purku koolimaja

Vaopere küla, Kõrtsu kinnistu

Kaiu alevik, Tehnika 2

Agnes Kurvits

Kaiu piirkonna juht

Hagudi alevik, Hagudi kool

Iira küla, Iira 5 garaažid

Kaiu alevik, Leandri 1 Kaiu kool

Ilusat kevadet soovides

Kuimetsa küla, Risti kinnistu

Härgla küla, Härgla raamatukogu

Kaiu, Keskuse 5 (Maisimäe tee 8)

lukku, kuna kogumispunkti viidi seda, mida viia ei tohi – seal oli rohkem
olmejäätmeid, ehitus- ja remondi
jäätmeid, WC-potte ja kraanikausse,
mööblit.
Kaiu teenuskeskus soovib taas
keskkonnajaama uksed avada iga
päev, et kogumispunkt saaks piirkonnas oma eesmärki täita. Selleks on kogumispunkti paigaldatud kaamerad
ning kogu keskkonnajaam on videovalve all. Kui tuvastame, et keskkonnajaama viiakse jäätmeid, mis sinna mõeldud ei ole, võtame prügistajaga ühendust ning palume ebasobivad
jäätmed kogumispunktist ära viia, või
kui seda ei tehta, rakendame võimalikke sanktsioone. Mistõttu palume
keskkonnajaama kasutada eesmärgipäraselt ning sinna viia asju, mida keskkonnajaama viia tohib. Jääme lootma, et keskkonnajaam jääb
avatuks ning meil ei ole põhjust seda
taas lukustada.
Hea Kaiu piirkonna elanik, kui teil
on küsimusi või muresid jäätmetega,
palun, pöörduge piirkonna juhi poole telefonil 5884 3832. Igale küsimusele ja murele on vastus ja lahendus.

Alu alevik, Mäe tn 7

Segapakendid

Kaiu alevik, jäätmejaama ees

H

ea Kaiu piirkonna elanik! Kaiu
keskkonnajaam on jäätmekogumispunkt, kuhu Kaiu piirkonna
elanikud saavad tasuta ära viia vana
õli, õlipakendid ja -filtrid, värvi-, liimija lakijäätmed ja -pakendid, taime
kaitse- ja putukatõrjevahendite jäätmed ja pakendid, vanad akud ja akuvedelikud, kasutamata jäänud või aegunud ravimid ja farmaatsiatooted,
elavhõbeklaasid, päevavalguslambid,
patareid, kodumasinad, vanad arvutid ja printerid, rehvid ning muud ohtlikud jäätmed.
Keskkonnajaamast viib AS Väätsa Prügila jäätmed edasisele sihipärasele käitlemisele. Väätsa Prügilal on vastavad vahendid, oskused,
jäätmeluba ja ohtlike jäätmete käitluslitsents.
Kaiu keskkonnajaama ei tohi viia
olmejäätmeid, ehitus- ja remondijäätmeid, WC-potte ja kraanikausse,
mööblit.
Kaiu keskkonnajaam oli 2018.
aasta alguses avatud, kuid kahjuks
üürikest aega – keskkonnajaama uksed suleti ning edaspidi oli võimalik piirkonna elanikul kogumispunkti võtmed saada Kaiu teenuskeskusest
kodanike vastuvõtupäevadel või elanikule sobival ajal kokkuleppel teenuskeskusega. Keskkonnajaam pandi

Juuru alevik, Staadioni 13

Paberpakendid
Kaiu, Keskuse 5 (Maisimäe tee 8)

Kaiu keskkonnajaam on
15. aprillist avatud iga päev

Oblu küla, Simmardi kinnistu
Põlliku küla, Tehnika kinnistu

Rapla linn, Metsapargi 4
Rapla linn, Paju/Ööbiku 1a
Rapla linn, Põllu 1
Rapla linn, Tallinna mnt 43a
Rapla linn, Viljandi mnt 72
Rapla linn, Viljandi mnt 114

Alu alevik, Mäe tn 6

Suurekivi küla, Mõisasüdame
kinnistu

Alu alevik, Pargi tn 3 maja ees

Tolla küla, Miku kinnistu

Rapla linn, Välja tn 4

Alu alevik, Pargi tn 3 maja kõrval

Toomja küla, Uuemaja kinnistu

Uusküla küla, Uusküla tee 5

Alu alevik, Pargi tn 3 majade vahel

Vahastu küla, Einsemäe tee parkla

Valtu küla, Valtu küla park

Hagudi alevik, Purila tee 1

Vana-Kaiu küla, Teisepere kinnistu

Ülejõe küla, Mäepere jäätmejaam

Rapla linn, Võsa 24

Pakkumused avatakse 7. mail 2019 kell 15 Rapla Vallavalitsuse
II korruse saalis.

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku
enampakkumise Rapla vallale kuuluva Respo haagise,
tüüp 220DC, riikliku registreerimismärgiga 447YJY,
müügiks alghinnaga 1200 eurot.
Haagise tehnilised andmed:
tüüp 220DC, kaubanduslik nimetus 2000A402T182-22;
haagise esmane registreerimisaeg 26.04.2016, väga heas korras,
tehnoülevaatus kuni 04.2019;
lisavarustusena kaasas pealesõiduteed.
Infot haagise kohta saab Hannes Milsaarelt, tel 5818 8845,
e-post hannes.milsaar@rapla.ee.
Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud.
Enampakkumisest osavõtjad peavad esitama 6. maiks 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: „Respo haagis“ ja
tekstiga „Mitte avada enne 7.05.2019 kell 15.30“.
Pakkumused avatakse 7. mail 2019 kell 15.30 Rapla Vallavalitsuse
II korruse saalis.
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Menukas Rapla Melu tuleb taas

S

ellel aastal toimub Rapla igakevadine
suurüritus Rapla Melu 8. juunil. Seekord oleme kogu melu tagasi kolinud
jälle linna keskele ja melu saab olema varahommikust, mil müügiletid paika saavad,
kuni hilisõhtuni välja, mil musitseerivad
meie oma kollektiivid Susi ÖÖl. Sinna vahele mahub veel autosõu, sportimine, laulupeotule tervitamine, tammede istutamine, tegevust lastele ja loomadele jne.
Viiendat aastat avavad samal päeval
oma aia või uksed ühepäevakohvikuteks
inimesed, seltsid ja ka asutused. Kui ka sina soovid oma uksed või aia sellel päeval
külalistele avada, anna sellest teada meilitsi melu@rapla.ee või telefonil 5698 7818.
Kui soovid tulla melule müüma või on
sul mõni muu tore idee, kuidas üritust
veel menukamaks muuta, kirjuta ka sellest
e-posti aadressil kultuurikeskus@rapla.ee.
Anna aegsasti, vähemalt 25. aprilliks
märku, et saaksime sinu aia või tegevuse
lisada flaierile, mis jõuab ajalehega kõikidesse postkastidesse ning jagatakse ka paberil melupäeval, et kõik teaksid, kuhu tulla ja mis neid seal ees ootab.
Avatud aedade kohta paneme info üles
ka Facabooki lehel „Rapla melu ühepäevakohvikud“.

• Üle ühemeetrise läbi-

Suvepuhkuseks
puhas
joogivesi ja
kanalisatsioon
majja!

• Enne lahkumist peab

K

lõkkepõletamise
ohutusnõudeid
• Kulupõletamine on keelatud.

• Vähegi tugevama tuulega

lõket teha ei tohi.
Tuule kiirus peab olema
alla 5,4 meetri sekundis, millega liiguvad ainult
puude peenemad oksad.

• Lõkkeaseme ümbrus tu-

leb rohust ja kulust puhastada ja piirata mittesüttiva
pinnase ning kividega.

• Lõkke juures peavad

olema esmased kustutusvahendid, veeämber,
kustuti või kasutusvalmis
veevoolik.

• Alla ühemeetrise läbimõõduga lõkke tegemisel peab
lõkkekoht paiknema hoonetest või põlevmaterjali hoiukohtadest vähemalt
kaheksa meetri kaugusel.

mõõduga lõkke tegemisel
peab selle tegemise koht
paiknema hoonetest või
põlevmaterjali hoiukohtadest vähemalt 15 meetri
kaugusel.

veenduma, et lõke oleks
täielikult kustunud.

• Rapla vallas on aasta

ringi keelatud põletada kulu, ohtlikke ja olmejäätmeid (prügi) ja rohket
suitsu tekitavaid jäätmeid
(märjad puulehed jms)
ning põletada haljastusjäätmeid tiheasustusalal.

Täpsemat infot lõkke
tegemise kohta saab
Päästeameti ja Rapla valla
(Rapla valla heakorraeeskiri) kodulehekülgedelt.

eskkonnainvesteeringute
Keskus (KIK) ootab eraisikuid, kelle majapidamine
asub enam kui 2000 tarbijaga
reoveekogumisalal, taotlema vee
ja kanalisatsiooniga liitumise või
reovee kogumismahuti paigaldamise toetust.
Kogumismahutitele jagatakse toetust piirkondadesse, kus
puudub ühiskanalisatsioon ning
kus on teada, et seda lähima viie
aasta jooksul ei rajata.
Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni ühendamist toetatakse juhul, kui selleks on võimalus olemas, aga mingil põhjusel
ei ole liitutud.
Seda, kas majapidamine
asub rohkem kui 2000 tarbijaga reoveekogumisalal, saab kontrollida KIK-i kodulehe otsingumootori kaudu.
Rohkem infot www.kik.ee
rubriik „Toetatavad tegevused“
ja „Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamine“.

19. märtsil tähistati
üleilmset sotsiaaltöö
päeva. Eesti Sotsiaaltöö
Assotsiatsioon tunnustas
Tallinna õpetajate
majas parimaid
sotsiaalala töötajaid.
Rapla Hooldekeskuse
hooldusjuht Age Kilter on
2018. aasta sotsiaaltöötaja nominent.
Palju õnne ja jaksu Agele!


Tugigrupp
sõltlastele
Kohtumispaik:
Raplas Põllu tn 6
teisipäeviti kell 18.00
ja laupäeviti kell 15.30

Rühma töö baseerub 12-sammulisel toibumisprogrammi ja rühma võivad tulla nii alkoholi-, narko- kui ka ravimisõltuvust põdevad
inimesed ehk siis inimesed, kes tunnevad, et
sõltuvus alkoholi või muude ainete suhtes on
hakanud nende elu mõjutama või segama.
Toibumisel kasutatakse 12-sammulist
programmi, mis on kliiniliselt tõestatud
kui kõige efektiivsem omasuguste seas.
Läbides selle programmi, saavad inimesed
oma elu üle kontrolli taastada.

Foto: Anne-Ly Pedaja

Vahtra tugikeskus
osales boccia-turniiril

R

apla Korvpallikooli saalis toimus 27. märtsil
boccia-turniir. Osales
kuus võistkonda: Töötukassa, ESTA, Rapla Vallavalitsus,
Rapla Hooldekeskus ja Rapla
Hooldekeskuse
tugikeskus
Vahtra kaks võistkonda.
Turniiri alustuseks ütlesid
tervitussõnad Rapla Hooldekeskuse juhataja Anne-Ly Pedaja ja Rapla abivalla
vanem
Margo Hussar. Meil oli neli
kohtunikku: Age Ilumaa, Hely

Kuus, Helve Tobber ja Helmi
nurm, Margo Hussar, Anabel
Laoväli. Oli tore ja lõbus mäng. Kinkar, III koht Vahtra tugiVastasvõistkonnad üritasid
keskuse Sipsik – Kahro Ader,
meid oma võileibadega ja mee- Anne Kaas, Mari Veli, IV koht
litamisega ära osta, aga jäime – Rapla Hooldekeskus – Anne-Ly Pedaja, Age Kilter, Mart
endale kindlaks ning saime III
koha. Peale turniiri läksime
Kruus, V koht Vahtra tugikesValgre tuppa võilebu ja kring- kuse Vahtra – Ahti Laoväli, Ele
lit sööma ning kohvi ja mors- Janno, Renee Kuum, VI koht
si jooma.
Töötukassa – Tatjana GrõndI koht ESTA – Kaja Hein- žola, Ele Andok, Urve Vaher.
saar, Evelin Raadik, AnniKAHRO ADER
ka Rannamäe, II koht Rapla
Rapla Hooldekeskuse
tugikeskus Vahtra
Vallavalitsus – Maarika Lee-

Foto: Age Ilumaa
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Eelkool sai läbi ja varsti algab koolitee

Teadaanne sügisel
kooliteed alustavate
laste vanematele

A

lu Kooli eelkool
alustas tööd jaanuaris ja lõpetas
aprilli esimesel
nädalal. Selle aja
jooksul toimusid
ainetunnid, vestlused ja tutvusringid lastele ja ka
vanematele, neid juhtis tulevane
esimese klassi juhataja Anu Luus.
Õpetaja sai lastega tuttavaks ja
lapsed kiindusid õpetajasse.
Viimasel päeval pakkus lastele eriliselt huvi robootikatund,
kus õpetaja Gerda Kaarsalu käe
all ehitati katapulte. Pärast demonstreeriti vanematele, kuidas
katapult paberkuulikesi lennutab,
ja rõõmu oli palju.
Lapsed olid nii õhinas, et soovisid kohe järgmisel päeval kooli
tulla. Eelkooli mõte ongi selles, et
saada kokku oma tulevaste klassikaaslastega, tutvuda õpetajaga
ja saada aimu sellest, mida kool
üldse tähendab. Lasteaialapsed
saavad kooliks ettevalmistuse

R
seal ja õppimise pärast eelkoolis
käima ei peaks. Kuna aga õpilasi
tuleb eri lasteaedadest, saab õpetaja eelkoolis varakult ülevaate
laste sotsiaalsetest oskustest, mis
on kooli tulekul kõige olulisemad.
Alu Kooli tulevad sügisel lapsed Alust, Raplast ja Kodilast ja
meil on veel mõned vabad kohad.
Hea lapsevanem, kui sa tunned, et sinu laps vajab väiksemat
ja rahulikuma keskkonnaga kooli, oled oodatud oma lapsega meie
kooli vaatama. Võid tulla sulle sobival ajal, ainult helista ette, et ma-

jas oleks kindlasti õpetaja või di- Alu Kooli kasuks. Sellesse klasrektor, kes teid lahkelt vastu võtab. si võtame lapsi Rajaleidja kooliVõib-olla on Sinu lapsele so- välise nõustamismeeskonna otbiv hoopis klass, kus on kolm-ne- suse alusel.
li õpilast, vana nimetusega väiKartma ei pea ka seda, kuidas
keklass. Selles klassis saavad ku- Raplast kooli ja koju saab. Busni 4. klassi lõpuni õppida lapsed, sid sõidavad Alusse sisse, alustakellel on rohkem vaja õpetaja abi des ja lõpetades marsruuti Rapla
ja individuaalset suunamist, vai- raudteejaamast.
kust ja rahu. Kui klassiõpetaja juKui tunned lähemalt huvi Alu
hendamisest ei piisa, siis abistab Kooli vastu, siis helista telefonil
last veel eripedagoog ja abiõpe- 486 8326, 5569 4827 või kirjuta
taja. Vanemad, kelle lapsed väi- kool@alulakool.edu.ee.
keklassides õpivad, on väga raülle riisAlu
alu Kooli diReKtoR
hul ja õnnelikud, et tegid valiku

Rapla Vesiroosi Koolis räägiti selja tervisest

R

apla Gümnaasiumi õpilase
Maian Keskülli eestvedamisel toimus 6. märtsil Rapla
Vesiroosi Kooli algklassilastele
selja tervise päev.
Ligi 220 last said osa praktilisest seminarist, kus selja- ja kaelaravi keskuse juhataja, füsioterapeut Martin Toht rääkis seljast,
selle hoidmisest, ohtudest selja
tervisele.
Juttu ilmestasid slaidid, lapsed kaasati mõtlema ja harjutusi tegema. Suureks tõmbenumbriks sai esinejal kaasas olnud lülisammas.
Koolile jäid mõned võimlemis-

tarbed, mida lapsed saavad vahetundides kasutada.
Tagasiside toimunule oli väga positiivne. Lastele jäi meelde,
et selg on nagu hea sõber ja seda
tuleb hästi hoida. Õpetajad pidasid toimunud päeva informatiivseks ja harivaks, meelde jäid harjutused, mis saab tunni ajal vahepausides väga lihtsalt teha. Üksmeelselt soovitati ka teistel koolidel sellist päeva korraldada.
Selja tervise päeva toimumisele panid õla alla OÜ Mängu Pisik ja OÜ No Rest International.
MAiAn KesKüll

selja teRvise päeva KoRRaldaja

tule
rapla valla
õpilasmalevasse
2019!
13.–27. juunil
kandideerida saavad:
•Hagudi, Kuusiku, Raikküla,
juuru ja kaiu rühmadesse
13–17-aastased noored
• Rapla ja Alu rühmadesse
14–17-aastased noored

Malevasse vastuvõtt
avalduste laekumise
järjekorras.
Malevasse
kandideerijad saavad
vastuse hiljemalt
1. juuniks.
lisainfo
noorsootööspetsialistilt
Helen Hintsilt
tel 5598 7070
helen.hints@
rapla.ee

raplas, alus, Hagudis,
kuusikul, raikkülas,
juurus, kaius.
eeldatavad
tööd on
haljastus ja
heakord.

kandideerimiseks
täida avaldus,
mille leiad
www.rapla.ee
„Haridus, kultuur
ja noored“
alalõigust märksõna
„õpilasmalev” alt.
avaldusi saad esitada alates
15. aprillist 26. aprillini
digitaalselt allkirjastatuna
e-posti aadressile
rapla@rapla.ee.

Õppe- ja
arendusjuht
Oled oodatud kandideerima Alu Kooli
meeskonda, kui tunned, et Sulle
meeldib juhtida ning arendada õppeja kasvatustöö valdkonda koolis, kus
on viierühmaline lasteaed,
neljaklassiline kool ja erituge saavate
õpilaste klassid.

apla valla elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimuste ja korra kohaselt tuleb
1. klassi astumiseks esitada vallavalitsusele taotlus.
Selleks on valla kodulehe alajaotuses „Blanketid“
olemas taotluse näidisvorm. Taotluste vastuvõtt kestab 30. aprillini 2019 (kaasa arvatud).
Rahvastikuregistri andmetel on meil tulevasi
1. klassi õpilasi vallas kokku 159.
Tuletame meelde vanematele, kel taotlus veel esitamata, et me ootame! Kooli koha saamise taotluse
peavad esitama ka nende laste vanemad, kellele eelmisel sügisel anti aasta koolipikendust.
Taotluse võib esitada digiallkirjaga e-posti aadressil rapla@rapla.ee või paberil originaalallkirjaga Rapla
Vallavalitsuse kantseleisse ning teenuskeskustesse.

Õpetaja töö- ja
palgakorralduse aluste
nüüdisajastamine

R

apla Vallavalitsus osaleb koos kaheksa teise omavalitsusega (Elva Vallavalitsus, Jõgeva Vallavalitsus, Järva Vallavalitsus, Pärnu Linnavalitsus, Põlva Vallavalitsus, Saaremaa Vallavalitsus ja
Toila Vallavalitsus) katseprojektis „Õpetaja töö- ja
palgakorralduse aluste kaasajastamine munitsipaalüldhariduskoolides“.
Eesti Linnade ja Valdade Liit koostöös Haridusja Teadusministeeriumi, SA Innove ja Fontesega on
alustanud katseprojekti elluviimist. Projekti eesmärk
on toetada haldusreformi järel ühinenud omavalitsusi ning seal, kus vajadus, töötada välja õpetajaametist kui tervikust ja õpetajate kompetentsimudelist
lähtuvate töö- ja palgakorralduse põhimõtted kõikides konkreetse kohaliku omavalitsuse üldhariduskoolides.
Projekti elluviimise periood on 2019. aasta märtsist järgmise aasta märtsini, uus töö- ja palgakorraldus rakendatakse kohalikus omavalitsuses hiljemalt
1. septembrist 2020.

rapla VallaValitsus
kuulutab välja avaliku konkursi

ALU
KOOL

Meile meeldib, kui oled:
 hea suhtleja ja vastutustundlik;
 koostööd väärtustav;
 täpne ja kohusetundlik;
 heade juhiomadustega;
 omad head analüüsi- ja planeerimisoskust;
 vastad kvalifikatsiooni nõuetele.
Kasuks tuleb isikliku sõiduauto kasutamise võimalus, sest
lasteaia üks rühm asub teises majas (Kodila, Kooli tn 5).
Pakume Sulle :
 mitmekesist ja vastutusrikast tööd renoveeritud koolimajas;
 hästi töötavat kollektiivi;
 erialakoolitusi ja enesetäiendamise võimalusi;
 põhipuhkust 56 kalendripäeva;
 haigushüvitist haigestumise teisest päevast.
Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
 kirjalik avaldus;
 elulookirjeldus, sh töö- ja/või teenistuskäik;
 ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate
dokumentide koopiad;
 muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks
Tööle asumise aeg 21. augustil 2019.

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 palume esitada 26. aprilliks 2019 Alu Koolile
aadressil Keskuse tee 4, 79506 Alu või digiallkirjastatult
e-posti aadressil kool@alulakool.edu.ee.

Dokumendid, märgusõnaga „logopeed/eripedagoog“
palume esitada rapla vallavalitsusele
7. maiks 2019 aadressil viljandi mnt 17, 79511 rapla või
digiallkirjastatult e-posti aadressil rapla@rapla.ee.

Lisainformatsioon kool@alulakool.edu.ee, 5569 4827,
direktor Ülle Riisalu

lisainformatsioon: tiina roosimägi, telefon 522 8791,
e-post tiina.roosimagi@rapla.ee.
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Rapla mehed käisid Märjamaal raskusi tõstmas

M

ärjamaa võimla
raskejõustiku
saalis toimus 16.
märtsil järje
kordne klassikalise (varustuseta) jõutõstmise võistlus – Rapla maakonna
klassikalise jõutõstmise karikavõistlused.
Meeldiv on tõdeda, et varasemate aastatega võrreldes võistles palju rohkem Rapla sportlasi. Tõsteti raskusi, võideldi tulemuste nimel ja rõõmustati õnnestumiste üle. Oli ilus päev koos tugevatega! Suurimad tänusõnad
toetajatest sõpradele, kes aitasid
võistlejatele ilusad auhinnad välja panna.
Karikavõistlustel on läbi ajaloo olnud väga heal tasemel lamades surumine. Nii ka seekord, kus
kolm parimat ületasid 100 Wilksi piiri.
Võistlus koosnes kolmest
alast: kükk, lamades surumine ja
jõutõmme. Arvestust peeti kolme
ala summana kaaluklasside järgi ja lamades surumises Wilksi
punktide põhjal.
Kõik Rapla tugevad mehed
treenivad Rapla Sadolini spordihoones. Aitäh kõigile võistlejatele
ja vaatajatele, kes tegid sellest ühe
mõnusa ürituse. Võistlused korraldas Rapla Maakonna Spordiliit koos Kalev Kotto, Mihkel Lauritsa ja Heino Maistega.
Kalev Kotto

võistluste korraldaja

Rapla parimad kolmevõistluses

Võidukad Rapla mehed: Tarvo Heinroos (vasakult), Siim Laugasson,
Toomas Tikerpalu, Martin Kask, Indrek Kütt, Märten Osijärv, Mart
Laanisto, Tanel Männisalu, Jüri Haud lastega, ees keskel Janar
Jõgimaa (vasakult) ja Heigo Jõgiso.

Foto: Kersti Jõgimaa

Rapla parimad lamades surumises
Janar Jõgimaa
180 kg
104,54 Wilksi	I koht
Heigo Jõgiso
152,5 kg
101,72 Wilksi	II koht
Jüri Haud
150 kg
100,86 Wilksi	III koht
Tarvo Heinroos
137,5 kg
93,50 Wilksi	IV koht
Toomas Tikerpalu
130 kg
87,02 Wilksi
V koht
Tanel Männisalu
110 kg
79,12 Wilksi
VI koht
Noorte arvestuses tuli Siim Laugasson 260,16 Wilksiga II kohale.

Sadolini spordihoones
13. aprill kl 10 	Rapla maakonna MV saalihokis
16. aprill kl 19
korvpalli meistriliiga
veerandfinaalkohtumine
	AVIS Utilitas Rapla – Pärnu Sadam
20. aprill kl 10 	Rapla maakonna MV saalihokis
21. aprill kl 13 	Rapla maakonna MV
üksikmängudes sulgpallis
22. aprill kl 19 korvpalli meistriliiga
veerandfinaalkohtumine
	AVIS Rapla – Pärnu (vajadusel)
27. aprill kl 10 	Eesti noorte MV iluvõimlemises
28. aprill kl 10 	Eesti noorte MV iluvõimlemises

Tanel Männisalu
Toomas Tikerpalu
Tarvo Heinroos
Jüri Haud
Armin Liivat
Heigo Jõgiso
Indrek Kütt
Märten Osijärv
Siim Laugasson
Janar Jõgimaa
Martin Kask
Mart Laanisto

kehakaalus
kehakaalus
kehakaalus
kehakaalus
kehakaalus
kehakaalus
kehakaalus
kehakaalus
kehakaalus
kehakaalus
kehakaalus
kehakaalus

–74 kg
–83 kg
–83 kg
–83 kg
–83 kg
–93 kg
–93 kg
–105 kg
–105 kg
–120 kg
–120 kg
+120 kg

tulemusega
385 kg
II koht
tulemusega
500 kg	I koht
tulemusega 487,5 kg
II koht
tulemusega
470 kg	III koht
tulemusega
430 kg	IV koht
tulemusega 422,5 kg	I koht
tulemusega
415 kg
II koht
tulemusega
530 kg	I koht
tulemusega
415 kg
II koht
tulemusega
650 kg	I koht
tulemusega
575 kg	II koht
tulemusega
560 kg	I koht

Talimängudel jagas Rapla vald
Kehtna vallaga esimest ja teist kohta

T

änavu peeti Rapla maakonna talimänge juba 27. korda.
Seekordsed mängud toimusid 16. veebruarist 10. märtsini ning osalejaid oli üle
400, kes võtsid mõõtu üheksal spordialal. Rapla valda
esindas 124 sportlast.
Rapla vald tunneb rõõmu ja uhkust

LAUATENNIS

16.02.2019 Rapla vald

IV koht

Imre Korsen
Reino Ristissaar
Almar Rahuoja
Karlis Bollverk
Ene Laur
Aili Kuldkepp

SÕIDUAUTODE
LUMERADA

16.02.2019 Rapla vald

I koht

Jürgen Lee
Kristjan Hallikmägi
Keitlin Kõlamets
Stenver Kõlamets
Silver Sunni
Raju Reede
Kaisa Lee
Kaisa Kristel Ojamaa
Merkko Haljasmets
Elvis Leinberg
Truvo Leinberg
Edvin Leinberg
Tarmo Lee
Rein Tommingas
Jüri Lee
Vadim Andzulis
Veikko Haljasmets
Jegor Pukk
Morten Silt

oma aktiivsete sportlaste üle ja tänab südamest kõiki osalejaid, kes leidsid aega
ja tahtmist oma valla eest välja astuda!
Talimängude üldprotokoll on üleval Raplamaa Spordiliidu kodulehel
www. raplamsl.ee
Aitäh kõigile!
Anabell Kinkar
Rapla valla spordi- ja tervisedenduse spetsialist

Ants Uustalu
Taavi Niinemets
Mart Loitjärv
Kert Karivere
Harald-Harri Roots
Siim Sunni
Heiko Tiits
Heiki Kõlamets
Mati Sunni
Sten Mürkhain
Eero Brecher
Rait Raidma
Ardo Mürkhain
Mihkel Visk
Indrek Hämarsalu
Marek Lugima
Enar Sinihallik
Priit Ojandu
Aivo Ringel
Terje Meister
Valdek Anissimov
Kristo Torm
Priit Mäemurd
Teet Koit

KOROONA

17.02.2019 Rapla vald

II koht

Heikki Sassian
Riho Rüüson
Enno Pütt
Tarmo Lukk
Olev Kalmus

Heiti Vahtra
Ivar Sirp
Talvi Ainsar
Kait Kaeval
Maarja Sündema

JUHTKONNAVÕISTLUS
17.02.2019 Rapla vald

II koht

Meelis Mägi
Margo Hussar
Kalle Toomet
Kristjan Aller
Margus Jaanson

UJUMINE
7.03.2019 Rapla vald

III koht

Lisete Pärtel
Liis Liibak
Anabell Kinkar
Helen Hints
Airon Pajula
Tanel Kärsna
Joel Mägi
Tõnis Sillamaa
Kristjan Kinkar
Ronnie Richard Rüüson
Roland Klaas
Jakob Võsa
Henri Hints
Tanel Täheväli
Magnus Madisson

Foto: Aare Hindremäe

Einar Klaas
Leho Rohtla
Andrus Pärtel
Sven Murula
Rein Pajunurm
Rein Berlokko
Rein Unga
Mati Toomla
Lukk, Tarmo

MÄLUMÄNG

5.03.2019 Rapla vald

I koht

Ants Lindre
Ants Soodla
Toomas Uuskam
Siim Jõgis
Kadri Tammar
Karl- Gustav Tamberg

KABE

9.03.2019 Rapla vald

I koht

Vello Mõtt
Andres Murumägi
Elve Pailk
Aivi Akkatus
Talvi Ainsar
Leili Niinepuu

Liia Tartov
Otto Hans Mölder
Ronnie Richard Rüüson
Markus Vahtel
Germo Kaljuste
Triin Unt
Teili Unt
Triinu Grüner
Karolina Rosenberg
Anett Ainsar
Irene Saar
Tarmo Lukk

MALE

10.03.2019 Rapla vald

II koht

Olavi Pai
Toivo Tammus
Andres Murumägi
Kai Naurits
Erki Ütsmüts
Han Oscar Sündema
Paul Türk
Gregor Tammik
Kertu Viltok
Tarmo Lukk
Talvi Ainsar
Irene Saare
Rein Rooni
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Rapla noored muusikud
esinesid konkurssidel edukalt

I

ga õppeaasta teisel poolel algab
muusikakoolides konkursside
hooaeg. Kõigepealt selgitatakse välja oma kooli parimad pillimängijad, kes seejärel lähevad võistlema piirkonna konkursile. Sel aastal oli Eesti jagatud erinevates pillirühmades harjumuspärase kuue piirkonna asemel kaheks ja kolmeks regiooniks,
ehk siis konkurents vabariiklikule
konkursile saamiseks oli tugevam.
Näiteks võistlesid Rapla Muusikakooli flöödiõpilased Tallinna Muusikakeskkoolis ja Tartu Elleri-nimelises Muusikakoolis.
Sellel aastal olid meie õpilased
suurepärased.
Regioonikonkursilt tõid
neli auhinnalist kohta koju õpetaja Angela Katkosilti
ﬂöödiklassi õpilased.
I koha võitis Kert Vahtre.
II koha saavutasid Loore
Tilk ja Hiie Münter
III koha saavutas Angela
Muddi.

Diplomi vääriliseks tunnistati Noora Haas ja Roosi Mari Reede (õp Angela Katkosilti
flöödiklassist; Agur Münter õp
Jandra Puusepa ja Hannes Altrovi
klarnetiklassist; Õie Pärnapuu
õp Edith Sif-Kruuseli klaveriklassist; Lota Mii Pesti õp Talvi
Lukase klaveriklassist; Mirthel
Pesti õp Jaan Vaidla klaveriklassist. Tublilt esinesid ka õpetaja Jandra Puusepa saksofoniõpilased Rednar Moks, Mervin Mägi, Stefan Sarv ja õpetaja Tõnu
Soosõrve trompetiõpilane Tuudur Tilk.
Regioonikonkursi žürii valib
välja parimad mängijad, kes pääsevad vabariiklikule konkursile.
Suur rõõm on selle üle, et vabariiklikule konkursile pääses meie
koolist viis õpilast. Vabariiklikud
konkursid toimuvad muusikakoolidele kaheaastase tsükliga erinevate pillide kaupa. Pea kõikidel pillierialadel korraldatakse igal aastal regioonikonkursse.

Vabariiklikul konkursil olid võidukad
jällegi õpetaja Angala Katkosilti ﬂöödiklassi õpilased.
I koha võitis Kert Vahtre,
III koha saavutas Hiie Münter.
Diplomi tõid koju Loore Tilk ja
Roosi Mari Reede. Tublilt esines ka
Angela Muddi.
Tartus vabariiklikul tšellofestivalil esinesid vahvasti Marjette Tammik ja Markus
Peäske õpetaja Paul-Gunnar Looranna tšelloklassist.
Kontser tmeistritena
astusid konkurssidel üles
Kristi Hinsberg, Lilian Jõesaar, Aleksei Lõgun ja Irina
Troitskaja.

Rapla Kesklinna Kool
ootab oma sõbralikku kollektiivi
alates uuest õppeaastast

foto: Ülle vahtRe

Kandideerimiseks palume esitada
avaldus, CV ning haridust tõendav
dokument hiljemalt 29. aprilliks
aadressile rkk@rkk.edu.ee
Täiendav info telefonil 506 1322

LASTEAED
SINILILL
PAKUB TÖÖD

LIIKUMISÕPETAJALE
koormusega 0,5 ametikohta
Otsime oma kollektiivi liikumisõpetajat
1,5–7-aastastele lastele. Lasteaias on neli liitrühma
(kaks asuvad Järlepas ja kaks Juurus).
Tööle asumine esimesel võimalusel.

ritA KiKAJOn

Rapla muusiKaKooli diReKtoR

SAUNA 12 RAPLA; TEL.
4855692, 4856575,
SAUNA55525473
12 RAPLA
tel 485 5692, 485 6575, 555 25473
www.raplamuusikakool.eu
www.raplamuusikakool.eu
e-post:
muusikakool@rapla.ee
e-post: muusikakool@rapla.ee

VÕTABVÕTAB
2019/2020
ÕPPEAASTAKS
VASTU UUSI
2019/2020
ÕPPEAASTAKS
ÕPILASI
(alates
7.
eluaastast)
järgmistele
erialadele:
VASTU UUSI ÕPILASI (alates 7. eluaastast)
trompet
viiul
akordion
järgmistele erialadele:
metsasarv
vioola
klaver
trompet
viiul
akordion
klarnet
tšello
soololaul
metsasarv
vioola
klaver
saksofon
kontrabass
klarnet
tšello
soololaul
saksofon
kontrabass
flööt
klassikaline
flööt
klassikaline
plokkflööt
kitarr
plokkflööt
kitarr
tuuba
löökpillid
tuuba
löökpillid
Õppeaeg kõikidel erialadel on 7 aastat. Õpe on tasuline.
Õppeaeg
kõikidel erialadel on 7 aastat.
Õpe saab
on tasuline.
KONSULTATSIOONID,
milles
informatsiooni
KONSULTATSIOONID,
milles
saab
informatsiooni
katsete ja muusikakoolis õppimise kohta, toimuvad 03. –
katsete ja muusikakoolis õppimise kohta,
04. juunil kell 14.00 -18.00
toimuvad 3.–4. juunil kell 14.00 -18.00
SISSEASTUMISKATSED toimuvad 05., 06., 07.
SISSEASTUMISKATSED toimuvad 5., 6., 7. juunil kell 14.00–18.00.
JUUNIL KELL 14.00 - 18.00.
Palume katsetele registreeruda konsultatsioonis või
Palume
katsetele
registreeruda
konsultatsioonis
või tel.
tel
555 25473.
Sisseastujal
tuleb ette valmistada
üks laul ilma
saateta.
55525473. Sisseastujal tuleb ette valmistada üks laul ilma
LASTEVANEMATEL
palume esitada:
saateta.
1. Avaldus (blanketi saabpalume
täita konsultatsioonis
või
LASTEVANEMATEL
esitada:
kodulehel või katsetel)
1.
Avaldus (blanketi saab täita konsultatsioonis või
2. Üks foto (3x4)
kodulehel
või katsetel) 2. 1 foto (3X4)
3. Koopia
sünnitunnistusest
3.
koopia
sünnitunnistusest
SEPTEMBRIS toimub vastuvõtt 5-6-aastastele lastele
SEPTEMBRIS toimub vastuvõtt
5-6-aastastele
lastele
ETTEVALMISTUSKLASSI
(vastu võetakse
kõik soovijad).
ETTEVALMISTUSKLASSI (vastu võetakse kõik
soovijad).

RAPLA KESKRAAMATUKOGUS
muinasjutuõhtute hooaja lõpetuseks
teisipäeval, 7. mail kell 17.30

kogupereetendus

SALADUSTE
PUU
MTÜ Teatribuss

Sissepääs TASUTA

KUIMETSA
RAHVAMAJAS
25.04.2018 kell 13.00

TASUTA!
#tallinnateeninduskool #roadshow #avatudühiskond #teko

FLAMBEERIME
CREPE SUZETTE
TEEME PULGAKOOKI

Nõudmised kandidaadile:
• kvalifikatsioonile vastav haridus
• töökogemus koolieelikutega
• liikumistegevuste planeerimine, läbiviimine
• loov ja mänguline lähenemine õppeprotsessile
• lasteaia ürituste korraldamine, nendest
osavõtmine
• soov ja tahe töötada meeskonnas
Pakume:
• tegevuseks lastega suurt saali ja suurt õue
• täienduskoolitusi
• sõidukompensatsiooni ühest majast teise
liikumisel
• puhkust suvel
• haigushüvitist haiguse teisest päevast

LOGOPEEDILE
koormusega 0,3 ametikohta
Otsime oma kollektiivi logopeedi, kelle peamine
tööülesanne on kõneravi vajavate laste väljaselgitamine ja nende kõneravi korraldamine.
Lasteaias on neli liitrühma (kaks asuvad Järlepas ja
kaks Juurus).
Tööle asumine esimesel võimalusel.
Nõudmised kandidaadile:
• kvalifikatsioonile vastav kõrgharidus
(võib olla omandamisel)
• hea suhtlemisoskus ja empaatiavõime
• soov ja tahe tegutseda meeskonnas
Pakume:
• täienduskoolitusi
• sõidukompensatsiooni ühest majast teise
liikumisel
• puhkust suvel
• haigushüvitist haiguse teisest päevast
Kandideerimistähtaeg on 14. aprill 2019.
Ootame kvalifikatsioonile vastavaid dokumente,
sooviavaldust ja CV-d
e-posti aadressil sinilill@rapla.ee või Muuseumi 3,
Juuru alevik 79401, Rapla vald.
Info telefonil 5191 0055, direktor Liie Aav-Lääne.

uku masing 110
Head teatrisõbrad ja
Uku Masingu loomepärandi austajad!
Olete oodatud 1. augustil ühisele väljasõidule
Läänemaale Saueaugu teatritalusse vaatama etendust

“ILMAVÕÕRAS”

TEKO NOORTE KOKKADE

ROADSHOW

• EESTI KEELE ÕPETAJAT
• KLASSIÕPETAJAT 1. KLASSILE
• ERIPEDAGOOGI

Kert vahtre

AVATUD
ÜHISKOND

REGISTREERU
bit.do/osalen
JA VÕTA 25.04 KAASA
PANNI EI
› KÖÖGIPÕLL
KARDA!
› PATSIKUMM
› VISPEL
› KAUSS TAIGNA TEGEMISEKS
Küsimuste korral kirjuta meile opilasesindus@teeninduskool.ee

mis põhineb Uku Masingu, Jaan Kaplinski ning
Lauri Sommeri loomingu ainetel.
Oleme Raplamaa inimestele broneerinud 50 piletit.
Kes soovib teatrisse tulla, palun kindlasti
registreerida hiljemalt 1. juuniks tel 5361 1901 või
e-posti aadressil kalfanne@gmail.com
Täispilet 23€, sooduspilet pensionäridele, õpilastele 18€.
Bussisõit teatrisse
projektivahenditest
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õNNitleMe

90

sidOrOVa Olga
kuuM leida
eiNsOk Vaike
estrik karl
kaMp ilse
HeiNaste ilse
pOtsepp laiNe
ljubiMOVa salMe
Valli Helga
aiNsaar MÄNd Vaike
MÜNt MaiMu
Veersalu salMe
tOirk asta
seMjONOVa Maria
Ole MaiMu
MÄekiVi eNdel
MiNN VilMa
kOpliMets aiNO
Merisaar õie-agatte

uued
kOdaNikud
97
97
94
94
94
93
92
92
92
92
91
91
91
91
91
90
90
90
90

80

liiVaku eeVi
89
pÄrN asta
89
praNNO asa
89
kraMareNkO aleksaNdra89
arrO leMbit
89
grOssFÜrst lea
89
liiMaNN Helga
88
pisareV saiMa
88
MÜrk rObert
87
leHtMaa MilVa
86
kalMus Helle
86
tõNtsON MilMa
85
tellus ilMar
85
saar elMar
84
raHula HelVi
84
VariMõis silVia
84
trisberg eNe
84
pere eNe
84
illupMÄgi liNda
84
Vilepill eNdel
84
Nuter leida
84
kiViOja Maire
84
aljas Marta
83
bristOl Helgi
83
lõOkeNe eleONOra
83
tOOMla suleV
83
kurNau Maria
83
Nurk salMe
83
NurMik elMO
83
aMbur HelVe
82
põder Vaike
82
MeeliMÄe eNdel
82
leO leili
82
aalde arVi
82
Valk liNda
82
kleiN HelMi
82
põldsaMM ValVe
82
kukk eVald
82
jaasON elMO
82
kess Maiu
82
puHkaN VilMa
82
paeOrg laiNe
82
allVee eNe-Mall
81
kase eVe-pille
81
aljas eNdel
81
jaaNi HeljO
81
rOMulus ludMilla
81
MalkeN sOFia
81
NeidliCH Maie
81
pallas Olga
81
ausMees Heldi
81
beNder eiNO
81
kaarlep eHa
81
rOOdi HelMi
81
kirsMaN elle
81
pOOpuu ZOja
81
Mets ViiVi
80
VÄljaMats Malle
80
liiVa elju
80
kOski ireNe aMaNda
80
jõeNurM tOiVO
80
klaebO trYgVe
80

70

altMets eVi
kubO MÄrt
reOse Harda
telliskiVi arVO

75
75
75
75

daaNiel erberg
MartiN Metslaid
elleN selg
gretlY kiik
NiCkY leHtMets

MÄlestaMe
eiNar Nõurus
eNN HuNt
arVO saar
elleN susi
elsa-MelaNie salu
liNda lubasO
elleN MuliN
MaiMu pÄrN
aleXaNdra CHadrOMtseVa
HelVi tiirik
galiNa VOrONtsOVa
VirMe susi

Juuru Rahvamajas
14. aprillil kell 17.00

raikküla Kultuurikeskuses
28. aprillil kell 14

KunstinÄituse
PiDuliK
lÕPetAMine
Maalide
autor:
liA
KAngur
sissepääs
Prii

Pilet 5/3,5 eurot

16. aprillil algusega kell 19.00
Raikküla Vabaajakeskuses
Lipa koolimajas
Mõnus muusikaõhtu
andeka muusiku ja näitleja

Tõnu Raadikuga
Kuulame head muusikat, muhedaid tõestisündinud
lugusid ja kurioosseid juhtumisi kontsertreisidelt.
Lisaks loeb näitleja heatujulisi luuletusi.
PALUME EELNEVALT REGISTREERUDA JA PILETID BRONEERIDA
hiljemalt 13. aprilliks kalfanne@gmail.com või 5361 1901

Pilet 8 €
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HARIV
PEREORIENTEERUMINE
27. APRILLIL KELL 11–14
JÄRLEPAS
HARIV
PEREORIENTEERUMINE
28. APRILLIL KELL 11–14
JUURUS

RAPLA VALLA
EAKATE MATKAPÄEV
28. APRILLIL.
AEGVIIDU RMK KESKUS +
PAUKJÄRVE MATKARADA
buss väljub kell 9 raplast
9.15 juurust
9.25 kaiust
9.35 kuimetsast
Matk maksab 10 eurot.
kohad bussis on piiratud.
lisainfo: aivo sildvee 510 9491.

Võistkonna moodustab 2–5-liikmeline
perekond (võistkond, mille võib ka
ise ürituseks kokku panna). Üritus
on eelregistreerumisega, palume
võistkonnad teada anda aadressil
kristina.eesmets@rapla.ee või
5699 5462.
Üritus on tasuta!
kohtume orienteerumas!

RAPLA XXIV
JÜRIÖÖ JOOKS
30. APRILLIL KELL 18
Oodatud erinevad organisatsioonid
ja asutused, kellel on välja panna
oma 10-liikmeline segavõistkond.
asutustele osavõtumaks 15 eurot.
lisainfo: Ülle laasner 528 4090.
Vaatluskampaania „liigu ja vaatle!“
südamekuu ja looduskaitsekuu ajal
(8. aprillist 9. juunini 2019) kutsume
üles liikuma looduses ja registreerima
seejuures liigivaatlusi loodusvaatluste
andmebaasi (http://lva.eelis.ee).
liikumiskohtadeks, kus vaatlusi
registreerida, on terviserajad ja
rMk matkarajad ja matkateed. kuid
vaadelda võib ka mujal, nt koduõuel.
rapla vallas saate liikuda rapla
Vesiroosi terviserajal, pirgu
terviserajal, kaiu terviserajal.
Head liikumist!

SÜDAMEKUUL LIIGUME
LOODUSES! ALUS
alu koolilapsed koguvad kilomeetreid
rakenduse endomondo abil, matk
kopratammi ja kivikalme juurde.
15.–17. 04.2019 alu spOrdiHOONe
trepijOOks.

TEISIPÄEVAÕHTUNE
TERVISEKÕND!
16. APRILLIL KELL 19
KUUSIKUL
koguneme päevakeskuse ees.
Võta kaasa, keda kaasa haarata saad!
lastele lühem maa.

rapla kultuurikeskuses
12. aprillil kell 20 ewert and the two dragons „Hands around the
Moon“ esitluskontsert raplas. pilet 19/24 eurot
13. aprillil kell 15 raplamaa laulukarusselli finaalkontsert
blackbox’is. tasuta!
13. aprillil kell 20 ansambel ssb 10, laval ka spido ja brandy.
pilet 7 eurot
16. aprillil kell 19 toomas kalli estraadikava „ja mida teile, palun?“.
pilet 15/17 eurot
18. aprillil kell 18 rapla riinimanda teatri etendus „kadunud poeg“.
tasuta!
18. aprillil kell 20 Comedy estonia: sander õigus „Neljanda seina
taga“ blackbox’is. Välja müüdud!
20. aprillil kell 9–16 kultuurikeskuse taga kevadlaat.
info laadad@online.ee
20. aprillil kell 19 pereklubi tantsuõhtu
21. aprillil kell 14 eakate klubi Vikerkaar
25. aprillil kell 19 jazzkaar raplas. „Mai leisz group feat.
greg leiz“ (eesti-usa-rootsi). pilet 5/7 eurot
26. aprillil kell 10–14 doonoripäev.
27. aprillil kell 17 keerulinnu kevadkontsert blackbox-saalis.
esinevad rapla noorte tantsurühmad riho pohla juhendamisel.
tasuta!
27. aprillil kell 19 heategevuslik kevadõhtu. laval ansamblid
respekt, toomus jpt. pääse 8 ja 10 eurot
1. mail kell 9–16 kultuurikeskuse taga kevadlaat. info
laadakorraldus@gmail.com
8. mail kell 20 rock’n’jazz: Hendrik sal-saller. laval lisaks erko
laurimaa (kitarr), raivo tafenau (saksofon), joel remmel (klaver),
peedu kass (bass), kaspar kalluste (trummid). aprilli lõpuni pilet
16 eurot, alates 1. maist 18 eurot

rapla keskraaMatukOgus
Üritused
24. aprillil kell 17.30 tunne kelami kõnede ja kirjutiste kogumiku
„isamaa tõde hoieldes“ esitlus
29. aprillil kell 12.45 rahvusvahelise tantsupäeva tähistamine
rapla keskraamatukogu fuajees – tantsime koos pärimustantsu
„terve vald”
3. mail kell 16 arno paveli raamatu „uasikuga ukrainat
avastamas“ esitlus
7. mail kell 17.30 kogupereetendus „saladuste puu“ MtÜ-lt
teatribuss
8. mail kell 13.00 luulelõuna. pärnu luulesõprade ühendus
luuletaeva latern esitab luulepõimiku euroopa teemal
10. mail kell 16 Holger Oidjärve raamatu „umajooga ja terviseabi“
esitlus

KONSTELLATSIOONID
Juuru Rahvamajas 12. aprillil kell 17-21
Konstellöör Kristel Rannamees. Konstellatsioon on tervendav grupimeetod, mis võimaldab näha suuremat pilti alateadvuses toimuvast

ja on võimas abivahend erinevate füüsiliste ja emotsionaalsete
probleemide korral. Osalustasu asendusliikmele 10 eurot, isikliku
probleemi lahendamisel eri hind. Osavõtust palume teatada hiljemalt

NÄitused
tiina Ojaste maalinäitus „algseis“ saalis
Näitus „eesti kauneimad raamatud 2018“ fuajees vitriinis
Näitus „reformatsioon, keel, piibel“ fuajee seinal

11. aprillil juuru@raplakultuur.ee. Info: www.juururahvamaja.eu

JUMALATEENISTUSED
EELK JUURU MIHKLI KOGUDUSES
Kolmapäeval, 3. aprillil

A.D. 2019

palveosadus Tuhala kogudusega
Juuru kogudusemajas
laubaõhta palvus kirikus

kell 19

Laupäeval, 6. aprillil

kell 18

○ Pühapäeval, 7. aprillil

kell 11

paastuaja 5. pühapäeva
armulauaga jumalateenistus
pastoraadis

Laupäeval, 13. aprillil

kell 18

laubaõhta palvus kirikus

○ Pühapäeval, 14. aprillil

kell 11

palmipuudepüha
armulauaga jumalateenistus
pastoraadis, kaasa teenib Miikaeli koor
teenistus Juuru hooldekodus
teenistus Kaiu hooldekodus

Esmaspäeval, 15. aprillil

kell 13
kell 14
kell 18

Teisipäeval, 16. aprillil

kell 18

Kolmapäeval, 17. aprillil

kell 17

Neljapäeval, 18. aprillil

Piibli ühislugemine (Psalmid) kiriku
käärkambris
Piibli ühislugemine (Psalmid) kiriku
käärkambris
Piibli ühislugemine (Psalmid) kiriku
käärkambris

kell 19

palveosadus Tuhala kogudusega
Oru mõisas

kell 10

Juuru kooli ja Kohila mõisakooli
ühine kirikuhommik Juuru kirikus
piiblitund Kaiu raamatukogus
Suure Neljapäeva õhtupalvus
armulauaga kirikus

kell 16
kell 18
Reedel, 19. aprillil
○ Pühapäeval, 21. aprillil

kell 11

Suure Reede palvus kirikus

kell 11

Kristuse ülestõusmise püha
ehk 1. ülestõusmispüha
armulauaga jumalateenistus
kirikus, kaasa teenib Miikaeli koor

Laupäeval, 27. aprillil

kell 18

laubaõhta palvus kirikus

○ Pühapäeval, 28. aprillil

kell 11

ülestõusmisaja 2. pühapäeva
armulauaga jumalateenistus
Kirikus. Leeriõnnistamine


teaVikute NÄitused
„saksa keelest tõlgitud“ kojulaenutuses
„õpime saksa keelt“ lasteosakonnas
„emakeele abilised“ lugemissaalis
teade:
reedel, 26. aprillil rapla keskraamatukogu suletud – sisetööpäev

eelk rapla MaarjaMagdaleeNa kOguduses
rapla kirikus
palmipuudepühal, 14.aprillil kell 12 armulauaga jumalateenistus
suurel Neljapäeval, 18.aprillil kell 17 armulauaga jumalateenistus
suurel reedel, 19. aprillil kell 12 jumalateenistus, laulab segakoor
Ülestõusmispühal, 21. aprillil kell 7.50 pasunakoori äratusmäng
kirikutornist; kell 8 armulauaga jumalateenistus, jutlustab
ridala koguduse õpetaja küllike Valk, kaasa teevad segakoor ja
pasunakoor; kell 12 perejumalateenistus, jutlustab usuteaduse
üliõpilane igor gräzin; kell 9–14 pastoraadis käsitöö näitusmüük
koos loosilaua ja vaimuliku kirjanduse letiga, inglisaalis kohv,
küpsetised ja pühademunad
pühapäeval, 28. aprillil kell 12 armulauaga jumalateenistus;
kell 17 kontsert – toomas trassi „Orelisümfoonia psalmidega“
esitavad tallinna kaarli koguduse kontsertkoor ja kammerkoor
Canorus Neljapäeval, 2. mail kell 17 piiblitund pastoraadi
inglisaalis, teema: kirikuisa athanasios
pühapäeval, 4. mail kell 12 armulauaga jumalateenistus
purkus saMaaria kOjas
palmipuudepühal, 14. aprillil kell 15 armulauaga jumalateenistus
*rapla HOOldekeskuses:*
suurel Neljapäeval, 18. aprillil kell 10 armulauaga jumalateenistus
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ÜHISTANTSIMINE

Juuru Rahvamajas 29. aprillil kell 18.30
Et vääriliselt tähistada Eesti laulu ja tantsu juubeliaastat,
oodatakse rahvusvahelisel tantsupäeval maakondi ja valdu
ühiselt tantsima pärimustantsu "Terve vald" ja teisi pärimustantse.
Osavõtjaid kutsutakse üles oma tantsimist salvestama ja jagama.
Info: www.juururahvamaja.eu, juuru@raplakultuur.ee, 529 0023

Viigi Viil-Kangur loeng

SEOTUS

Juuru Rahvamajas 22. aprillil kell 19
Kõik inimesed, sündmused, õnnehetked, probleemid on kas
ajutiselt või alaliselt millegagi või kellegagi seotud. On see
kasulik või mitte? Kas, kuhu ja kuidas viia vajadusel sisse
muutuseid? Juttu tuleb ka otsustamisest ja vastutusest.
Osalustasu 10 eurot. Osavõtust palume teatada
juuru@raplakultuur.ee, 529 0023 - Terje Kaur

• VÄLJAANDJA: Rapla vallavalitsus • AADRESS: viljandi mnt 17, Rapla 79511 • TELEFON: 489 0525 • ARTIKLID: teataja@Rapla.ee • TOOTJA: as postimees gRupp • LEVI: omniva
• TIRAAŽ: 6200 • KEELETOIMETAJA: siRje toomla • KÜLJENDAJA: Kaia aalmann • toimetusel on õigus lugusid toimetada ja lÜhendada • Rapla teataja ilmuB iga Kuu teisel Reedel
• jäRgmine numBeR ilmuB 10. MAIL

