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taSUta

StatiStiKa
RaHVaaRV: 13 184
PiNDaLa: 860 KM2
SUURim aSULa:
rapla lINN 5031 ElaNIKUGa
KÜLaSiD 83, aLeViKKe 5

meLU PÄeVaL aVaVaD KOHViKUD:
Resto Sinu Kodus
suvekohvik

Välja 33
Avatakse kell 12
Grillitud tallesadul, mündiste
kartulite ja vürtsika punase kapsaga;
rabarberi-jogurti marinaadis
kanafilee; tulised tiigerkrevetivardad,
laimikurgi ja ürdi ciabatta’ga;
rabarberikook. Lisaks üllatusi.
muusika vinüülplaatidelt, lebola,
lastele miskit vahvat!

Väike Baar vol 2

Tallinna mnt 45
Avatakse kell 11
Külla tuleb Lahhentagge oma džinni
ja toonikuid tutvustama. Praegu on
veel pooleli läbirääkimisel firmadega,
kes Hispaaniast ja Sloveeniast siidrit
ja muud head-paremat toovad.

Hea vader!
Ootame Sind tammemäele
8. juunil kell 13
Võta kaasa hea tuju, labidas ja veepang.
• Leia oma tokk, tokil on number peal.
• Kaeva toki kõrvale istiku potist pisut suurem auk.
• Kui maa on liiga kuiv, kalla auku vett.
• Võta puu potist välja, paigalda auku nii, et tüvi otse jääks.
• Pane muld tagasi, talla kergelt pind kinni.
• Kasta veel, jälgi, et vesi eemale ei valguks, vajaduse korral
võid teha väikse kastmisrenni.
• Kõrvalseisjad laulavad ja tantsivad.
• Kui soovid, paigalda silt vaderi või muude heade soovidega.
Silt ei tohi puu koort jääda vigastama, jäta piisavalt ruumi puu
kasvamiseks.
• Kes soovib, võib paigaldada võrgu või tüvekaitse
loomade ja niidukite kahjustuste vältimiseks.

Õueaiaääres

Koidu 10
Avatud kell 10–16
Heategevuskohvik.
Lauateenindus maitsvate toitudega,
lastele mänguala, muusikalised
täistunnid ja palju muud.
infot saab Raplamaa atH tugigrupi ja
tähetarga eelkooli kohta.

Jõe kohvik

Jõe tn 1
Avatakse kell 11
Kohvik ja maja laste kirbukas.

Kohvik Tuhat ja Üks

Tallinna mnt 22
Avatakse kell 10
Soojad pannkoogid, pirukad, koogid,
smuutid ja kohvijoogid.

Raamatukohvik

Lasteaia 5
Avatud kell 10–15
Kasutatud raamatute laat
(huvilised saavad tulla
oma raamatuid müüma
eelregistreerimise alusel) ja
heategevuslik kohvik.

Nõiamäe kohvik

Männi tänavalt otse metsa u 350 m
Alustame kell 16
Kl 16.30 maastikumäng peredele või
sõpruskondadele.
Kl 18 kõhutantsijad ja jutud Rapla
ajaloost.
Kl 20 lõke koos Sten-Olle moldau
laulu ning kitarrimänguga.

SushiMushi suveterrass

Tallinna mnt 25
Avatakse kell 10
elav muusika, tantsu, sushi’t ja
maitsvad koogid, jäätis jne.
Kohv, vein, jaapani õlu jne.

Kohvik Kirju Kummut

Viljandi mnt 83
Avatud kell 10–15
Soolased ja magusad ampsud,
Kummuti kirbuturg, lastenurk ja
Glitter tattoo ilunurk.

Väike aiakohvik
Head ja Ilusad

Sulupere 5
Avatud kell 11–16
Suupisted ja koogid Kaire magusalt
maailmalt, koduaia kirbukas.
Palju rohkem infot kohvikute kohta
valla kodulehelt www.rapla.ee/melu.
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Vallavolikogu
25. aprilli
istungil
Kinnitati Rapla Hooldekeskuse põhi
määrus.
Otsustati liita üheks asutuseks 2020.
aasta 1. jaanuarist Rapla Keskraa
matukogu ning Kaiu, Kuimetsa,
Vahastu, Juuru, Järlepa, Raikkü
la, Purku ja Kabala raamatukogu.
Raamatukogude ümberkorraldami
ne on vajalik Rapla vallas kogu raa
matukogutöö kvaliteedi ja -teenus
te ühtlustamiseks. Tulenevalt vaja
dusest optimeerida Rapla valla raa
matukogude juhtimist, parandada
teavikutega komplekteerimist, jao
tada paindlikumalt ressursse, mit
mekesistada osutatavaid teenuseid
ja parandada teeninduse kvalitee
ti ühendatakse valla rahvaraamatu
kogud ühe juhtimise alla üheks asu
tuseks. Ühtegi raamatukogu ümber
korralduse tulemusel ei suleta.
Otsustati võõrandada avaliku kirja
liku enampakkumise korras Rapla
vallale kuuluv Kuimetsa külas Nur
miku maaüksusel asuv korteri

omand (eluruum nr 6, üldpindala
39,6 m²) alghinnaga 5000 eurot.
Anti otsustuskorras MTÜ Kabli Puh
kebaas kasutusse Rapla vallale kuu
luv Pärnu maakonna Häädemeeste
valla Kabli külas asuv Kaiu puhke
maja tähtajaga 10 aastat.
Algatati Jänessaare muinasküla de
tailplaneering Kasvandu küla Jõe
ääre maaüksusel eesmärgiga luua
ruumiline terviklahendus ja sätes
tada tingimused muinasküla raja
miseks.
Tunnistati kehtetuks Kiduussi detail
planeering Kalevi külas paikneva
Kiduussi maaüksuse osas.
Anti vallavalitsusele nõusolek sõlmi
da reklaamifirmaga leping kümneks
aastaks reklaamikandjate paigalda
miseks Rapla linnas Kooli tn 4 ja Tu
timäe parkla maaüksustele.
Nõustuti Künka II kruusakarjääri
kaevandamisloa andmisega aktsia
seltsile TREV-2 Grupp.
Määrati Rapla Vallavalitsuse korra
kaitseametnike ülesandeid täitva
teks ametikohtadeks järelevalve

spetsialisti, keskkonnaspetsialisti,
ehitusspetsialisti ning teede spet
sialisti ametikoht.
Kehtestati Rapla valla elamuarendus
piirkondade arendamiseks juhtumi
põhise investeeringutoetuse andmi
se tingimused ja kord.
Muudeti Rapla Vallavalitsuse töökor
da.
Vabastati vallavalitsuse liige abivalla
vanem Margo Hussar vallavalitsuse
liikme kohustustest.
Nõustuti Haridus- ja Teadusministee
riumi ning Rapla valla vahel 15. det
sembril 2014 sõlmitud kokkuleppe
muutmisega.
Moodustati 26. mail 2019 toimuva
Euroopa Parlamendi valimise hää
letamise korraldamiseks Rapla valla
haldusterritooriumil kaheksa jaos
konnakomisjoni ning nimetati nen
de esimehed, liikmed ja asendus
liikmed.

Vallavalitsus aprillis
1. aprilli istungil
Anti projekteerimistingimused lii
nirajatise ehitusprojekti koostami
seks Hagudi alevikus Krossi jalgtee
L2, Veere kergtee L2, Hagudi kooli
park P2, Metsa, Vana-Viljandi mnt 1,
20114 Kuku-Hagudi tee, 15 TallinnRapla-Türi tee ja Tallinna-LellePärnu raudtee piirkonnas.
Anti projekteerimistingimused suvi
la ehitusprojekti koostamiseks Jär
lepa külas Nurga maaüksusele.
Anti projekteerimistingimused ük
sikelamu laiendusprojekti koosta
miseks Rapla linnas Jõe tn 7 maa
üksusele.
Anti projekteerimistingimused lao
hoone ümberehitus- ja laiendus
projekti koostamiseks Rapla lin
nas Koidu tn 20 kinnistule.
Anti ehitusload:
• küüni-lauda-piimaploki osaliseks
lammutamiseks asukohaga Rapla
vald, Purila küla, Tamme lauda;
• soojuspuuraukude rajamiseks
asukohaga Vahakõnnu küla, Pa
runi;
• puurkaevu rajamiseks asukohaga
Orguse küla, Roopa;
• lasteaia hoone ümberehitamiseks
asukohaga Rapla linn, Metsapargi
tn 1;
• torumasti püstitamiseks asukoha
ga Valtu küla, Katlamaja;
• torumasti püstitamiseks asukoha
ga Uusküla, Sõnajala tn 3;
• puhkeala rajamiseks asukohaga
Rapla linn, Kuusiku tee 5;
• mänguväljaku ümberehitamiseks
asukohaga Rapla linn, Lastepargi.
Nõustuti Väljataguse külas asuvate
maaüksuste riigi omandisse jätmi
sega riigi maareservi jätmise ees
märgil ja määrati maaüksustele ko
ha-aadressideks: Väljataguse küla
Vanatoa, Toatuka ja Rapla-Pärnu
raudtee 636. Sihtotstarve on maa
üksustel maatulundusmaa.
Anti OÜ-le Karitsa Rantšo otsustus
korras tähtajaliselt kasutada Karit
sa külas asuvad Veehoidla ja Järve
põllu kinnistud.
Määrati Raela külas asuva Pinna ka
tastriüksuse jagamisel moodusta
tavatele uutele katastriüksustele lä
hiaadressideks Pinna, Väike-Pinna
ja Rapla-Pärnu raudtee 625; siht
otstarve on maatulundusmaa.
Määrati Väljataguse külas asuva
Niidre katastriüksuse jagamisel
moodustatavatele uutele katastri
üksustele lähiaadressideks Niidre,
Väike-Niidre ja Rapla-Pärnu raud
tee 638; sihtotstarve maatulundus
maa.
Määrati Härgla külas asuva Viirpuu
katastriüksuse jagamisel moodus
tatavatele uutele katastriüksustele
lähiaadressid ja sihtotstarbed järg
miselt: Viirpuu, sihtotstarve elamu
maa ja Viirpuupõllu, sihtotstarve
maatulundusmaa.
Määrati Raela külas asuva Raela ka
tastriüksuse jagamisel moodusta
tavatele uutele katastriüksustele
lähiaadressid ja sihtotstarbed järg
miselt: Ove, sihtotstarve tootmis
maa ja Raelapõllu, sihtotstarve
maatulundusmaa.
Määrati lähiaadress ja sihtotstarbed
Rapla vallas Kaiu alevikus, Kuimet
sa, Keo ja Hagudi külades asuvate
le munitsipaalomandisse taotleta
vatele maaüksustele.
Muudeti Raikküla Vallavalitsuse

8. novembri 2017 korraldust nr 212
maa ostueesõigusega erastamise ja
hoonestusõiguse seadmise kohta.
Nõustuti AS-ile Rapla Vesi vee eri
kasutusloa andmisega:
• põhjavee ammutamiseks Alu
Sassijani, Kodila, Hagudi ja Kuu
siku puurkaevudest.
• heitvee suublasse juhtimiseks Ko
dila jõkke Kodila küla reoveepu
hastist, Keila jõkke Hagudi ale
viku reoveepuhastist, Vigala jõk
ke Kuusiku aleviku ja Iira küla
reoveepuhastitest ja Alu Sassijani
puurkaevu filtrite pesuvete juhti
miseks Aranküla peakraavi.
Käsitleti informatsiooni korras liik
luspinna ruumikuju ja kohanime
määramist.
Kinnitati kolme sõiduauto kasutus
rendile võtmiseks korraldatava
lihthanke alusdokumendid.
Määrati seltsidele ja seltsingutele
Rapla valla eelarvest sotsiaalvald
konna 2019. aasta tegevustoetus
teks 12 794 eurot.

•
•

•

•
•

•
•

Muudeti valla valimisjaoskondade
moodustamise määrust: edaspidi
on valimisjaoskond nr 7 (Kaiu) mo
biilne, mis tähendab, et jaoskond
on avatud Kaiu rahvamajas vali
miste päeval ja kolmandal eelhää
letamise päeval; Kuimetsa rahva
majas on avatud jaoskond esimesel
eelhääletamise päeval ning Vahas
tu raamatukogus teisel eelhääleta
mise päeval.

•

Muudeti Rapla valla vara kasutusse
andmise korda.

•

Kehtestati Rapla valla munitsipaal
eluruumide kasutusse andmise üü
ri alammäärad.

•

•

•

neering algatamiseks Kasvandu
küla Jõeääre maaüksusele. Ees
märgiks on luua ruumiline tervik
lahendus ja sätestada tingimused
muinasküla rajamiseks;
Kiduussi detailplaneeringu osa
liselt (Kiduussi maaüksuse osas)
kehtetuks tunnistamiseks;
Nõusoleku saamiseks reklaami
firmaga lepingu sõlmimiseks
kümneks aastaks reklaamikand
jate paigaldamiseks vallale kuulu
vatele maaüksustele Rapla linnas;
Rapla vallale kuuluva Kuimetsa
külas Nurmiku maaüksusel asu
va korteriomandi võõrandami
seks avalikul enampakkumisel;
Rapla vallale kuuluva Karitsa kü
las asuva kinnistu võõrandami
seks;
Pärnu maakonnas Häädemees
te vallas Kabli külas asuva Kaiu
puhkemaja otsustuskorras kasu
tusse andmiseks;
Arvamuse esitamiseks kaevanda
misloa andmiseks Künka II kruu
sakarjäärile;
Rapla Vallavalitsuse korrakaitsea
metnike ametikohtade loomiseks;
Rapla valla elamuarenduspiirkon
dade arendamiseks juhtumipõhi
se investeeringutoetuse andmise
tingimuste ja korra kehtestami
seks;
Haridus- ja Teadusministeeriumi
ning Rapla valla vahelise kokku
leppe muutmiseks;
Vallavalitsuse liikme abivallava
nema Margo Hussari vabastami
seks vallavalitsuse liikme kohus
tustest;
Rapla Vallavalitsuse töökorra
muutmiseks;
Rapla Vallavalitsuse palgajuhendi
muutmiseks.

Anti ehitusload:
• abihoone püstitamiseks asukoha
ga Juula küla, Ristikheina;
• kaubandushoone püstitamiseks
asukohaga Rapla linn, Linda tn 1;
• laohoone püstitamiseks asukoha
ga Lipa küla, Malmiveski;
• laohoonete püstitamiseks ja üm
berehitamiseks asukohaga Rapla
vald, Rapla linn, Koidu 20;
• 1.5. laohoone (ehitisregistri kood
Määrati Rapla valla eelarvest spordi
109017342) ümberehitamiseks
tööle eraldamiseks ette nähtud va
asukohaga Rapla vald, Rapla linn,
henditest 2019. aasta II taotlus

Koidu 20.
vooru projektitoetused kokku 3929
eurot.
Määrati Kõrgu külas asuva Tooma

Menetleti volikogule esitatavaid eel
nõusid:
• Rapla Hooldekeskus põhimääru
se kehtestamiseks;
• Rapla valla rahvaraamatukogude
ümberkorraldamiseks;
• Kabala Lasteaia-Põhikooli põhi
määruse kinnitamiseks – mai vo
likogusse.

Otsustati toetada MTÜ Sulupere
Kodu Kohaliku Omaalgatuse Prog
rammi investeeringumeetmesse
esitatavat projekti Hellenurme tä
nava mänguväljaku uue lasteat
raktsiooni ja infotahvli soetuseks
ning paigalduseks omafinantseeri
mise osas summas 400 eurot.
Kiideti heaks Rapla valla 2019. aas
ta kaasava eelarve hääletamise tu
lemused.
Saadi ülevaade Kabala kooli kütte
süsteemi ümberehitusega seondu
vast.

katastriüksuse jagamisel moodus
tatavatele uutele katastriüksuste
le lähiaadressideks Tooma (siht
otstarve elamumaa) Toomapõllu
(sihtotstarve maatulundusmaa) ja
20101 Hageri-Kodila-Kuusiku tee
(sihtotstarve transpordimaa).

Parandati Rapla Vallavalitsuse 4. märtsi 2019 korralduses nr 71 olnud
viga.
Lõpetati lihthanke nr 205924 „Kol
me sõiduauto kasutusrendile võt
mine“ hankemenetlus.
Kinnitati Rapla Vallavalitsuse 2019.
aasta hankeplaan.

Moodustati vabade või vabaks jääva
te ameti- ja töökohtade täitmiseks Arutati koolilõuna maksumust ja lei
korraldatavate avalike ja sisekon
ti, et võimaliku hinnatõusu maksab
kursside läbiviimiseks konkursi

kinni vald.
komisjon.
Kinnitati 15. juulist 2019 Rapla Las
teaiale Päkapikk direktor.

8. aprilli istungil

Arutati välireklaami paigaldamist
Tallinna mnt 42 maaüksusele ja lei
ti, et enne otsustamist oodatakse
ära maanteeameti seisukoht.
Menetleti volikogule esitatavaid eel
nõusid:
• Jänessaare muinasküla detailpla

Määrati Rapla valla eelarvest sot
siaalvaldkonna 2019. aasta II voo
ru projektitoetusteks kokku 2165
eurot.
Muudeti Rapla vallas osutatavate
sotsiaalteenuste hindu: pesu pese
mine ja/või kuivatamine – 1,6 eu
rot masinatäis ning tagasiulatavalt

kaotati sotsiaaltransporditeenu
se osutamisel seisutunni hinna ra
kendamine 1. märtsist 2019. aasta.
Arutati Viira Kodu abipalvet veepu
hastussüsteemi väljaehitamiseks.
Määrati Rapla valla eelarvest kul

tuuritööle ette nähtud vahenditest
projektipõhised toetused.
Määrati Rapla valla eelarvest noor
sootööle ette nähtud vahenditest
toetus.
Anti luba füüsilisest isikust ette

võtjale Meelis Kernile Rapla linnas
Rapla kultuurikeskuse territooriu
mil ja sellega piirneval alal 20. ap
rillil 2019 kell 9–16 Rapla kevadlaa
da korraldamiseks.
Anti luba Rapla Käsitöö- ja Kunsti
seltsile Rapla linnas Karmani park
las 11. mail 2019 kell 9–16 XVII
kevadlaada korraldamiseks.

15. aprilli istungil
Anti
projekteerimistingimused
maaküttekontuuri paigaldamiseks
Pirgu küla Sillaotsa maaüksusele.
Anti ehitusload:
• saunahoone ümberehitamiseks
korterelamuks asukohaga Rapla
linn, Sauna tn 8;
• soojuspuuraukude rajamiseks
asukohaga Raka küla, Manni;
• puurkaevu rajamiseks asukohaga
Raka küla, Manni;
• elamu püstitamiseks asukohaga
Alu-Metsküla, Välja;
• katlamaja lammutamiseks asuko
haga Rapla linn, Mahlamäe tn 7.
Määrati Raela külas asuva Lepiku
katastriüksuse jagamisel moodus
tatavatele uutele katastriüksuste
le lähiaadressideks Lepiku, Nur
ga-Lepiku ja Rapla-Pärnu raudtee
626 (sihtotstarve maatulundus
maa).
Määrati Kaigepere külas asuvate
Saarepõllu ja Saaremetsa katastri
üksuse omavahelise piiri muutmi
se tulemusena moodustatavate ka
tastriüksuste lähiaadressideks Saa
repõllu, Rapla-Pärnu raudtee 612
ja Saaremetsa (sihtotstarve maatu
lundusmaa).
Määrati Kaigepere külas asuva ka
tastriüksuse Vardi metskond 136
jagamisel moodustatavatele uutele
katastriüksustele lähiaadressideks
Vardi metskond 136, Vardi mets
kond 242 ja Rapla-Pärnu raudtee
610 (sihtotstarve maatulundus
maa).
Määrati lähiaadress ja sihtotstarve
Rapla linnas asuvatele munitsipaal
omandisse taotletavatele maaük
sustele.
Määrati Rapla vallas asuvatele ka
tastriüksuste uued lähiaadressid.
Kinnitati Rapla korvpallikooli ka
tusekatte vahetuseks korraldatava
lihthanke alusdokumendid.
Muudeti tasu määrasid valla vara
kasutusse andmisel.
Moodustati elukohajärgse munitsi
paalpõhikooli määramise taotluste
menetlemiseks komisjon.
Otsustati korraldada Alu krossiraja
haldamiseks avalik konkurss.

29. aprilli istungil
Anti projekteerimistingimused Jalu
se külas Uudismäe maaüksusele
abihoone kavandamiseks.
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2019. aasta II taotlusvooru
projektitoetused
Kultuurivaldkond

Anti projekteerimistingimused
Maidla mõisa talli ümberehi
tus-ja laiendusprojekti koosta
miseks Maidla külas Posti maa
üksusele.
Anti reklaamiluba OÜ-le Elestos
välireklaami paigaldamiseks
Tallinna mnt 42 maaüksusele.

1.2.

Saadi ülevaade Rapla linnas Vil
jandi mnt 17 hoone tarindite sei
sukorra uurimiseks laekunud
pakkumustest.
Anti ehitusload:
• puurkaevu rajamiseks asuko
haga Toomja küla, Viilu-Hansu;
• elamu püstitamiseks asukoha
ga Maidla küla, Kivika;
• elamu püstitamiseks asukoha
ga Vahastu küla, Peebu;
• puurkaevu rajamiseks asukoha
ga Väljataguse küla, Käopesa;
• elamu püstitamiseks asukoha
ga Juula küla, Uueristiku.

1.1. Pirgu küla Viigi tee liikluspinna
ruumikuju asendiplaan

1.2. Iira küla Anka tee liikluspinna

1.1.

ruumikuju asendiplaan
1.3. Raikküla Raikküla mõisaallee
liikluspinna ruumikuju asendiplaan
1.4. Raikküla Kooli tee liikluspinna
ruumikuju asendiplaan
1.5. Raikküla Noorte tee liikluspinna
ruumikuju asendiplaan

Menetleti volikogule esitatavat
eelnõud vallavara koormami
seks isikliku kasutusõigusega.
Nõustuti Sõnajala tänav L1 ja Tõ
ru tn 8 omavahelise piiri muut
misega ja määrati võõrandata
vale maale hind.

1.3.

Nõustuti Saarepõllu ja Saaremet
sa katastriüksuste omavahelise
piiri muutmisega.
Määrati Kelba külas asuva Kü
laotsa katastriüksuse jagami
sel moodustatavatele uutele ka
tastriüksustele lähiaadressideks
ja sihtotstarbed järgmiselt Kü
laotsa ja Kraavi. Sihtotstarve on
maatulundusmaa.
Määrati Põlma külas asuva
Sossepa katastriüksuse jagami
sel moodustatavatele uutele ka
tastriüksustele lähiaadressideks
Sossepa ja Juurdepääsutee lõik
558. Sihtotstarve on maatulun
dusmaa.
Määrati Raela külas asuva Jaane
ri katastriüksuse jagamisel moo
dustatavatele uutele katastriük
sustele lähiaadressideks Jaaneri
(sihtotstarve maatulundusmaa)
ja Tonderlondi (sihtotstarve ela
mumaa).
Määrati Kodila külas asuva koo
li kinnistu Kooli tn 5 katastriük
suse jagamisel moodustatavatele
uutele katastriüksustele lähiaad
ressideks Kooli tn 5 (sihtotstar
ve ühiskondlike ehitiste maa) ja
Kooli tn 5a (sihtotstarve elamu
maa).
Määrati Rapla vallas uutele moo
dustatavatele liikluspindadele
kohanimed: Vanakubja tee, Hal
likivi tee, Niinemäe tee, Leht
metsa tee ja Suurearu tee.
Anti luba MTÜ-le Eesti Tervis

edenduse Ühing Rapla linnas
Rapla Kesklinna Kooli ja Rapla
Vesiroosi Kooli staadionil ning
vastavalt Maanteeameti väljas
tatud loale Rapla linna tänava
tel 30. aprillil 2019 kell 19–19.30
avaliku ürituse, Rapla linna
24. jüriöö jooksu korraldamiseks.
Anti luba Mittetulundusühingu
le GAZ Ralliklubi Raikküla piir
konnas 18. mail 2019 kell 6–20
avaliku ürituse, Raplamaa rah
varalli – rahvaralli EMV 2. etapi
korraldamiseks.
Saadi ülevaade Pirgu terviseraja
ga aastani 2022 sõlmitud siht
finantseerimise lepingust.

1.4.

1.5.

Liikluspindadele
kohanimede
määramise eelteade

K

ohalik omavalitsus peab
ruumiandmete seadu
se kohaselt tagama lähi
aadresside määramise ja
nõuetele vastavuse. Lähi
aadresside määramisel
peab arvestama Vaba

riigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 mää
ruses nr 103 sätestatud nõudeid. Liik
luspindadele nime määramine liht
sustab teede ja tänavate ääres oleva
te hoonete aadresside korrastamist.
Rapla Vallavalitsus soovib anda liik
luspindadele kohanimed vastavalt
korralduse eelnõule.
Arvamusi liikluspindade nimede
kohta ootab Rapla Vallavalitsus kuni
26. maini 2019 aadressil rapla@rapla.
ee või 79511 Rapla vald, Rapla linn,
Viljandi mnt 17.

Rapla Vallavalitsus
KORRALDUSE EELNÕU
Kohanimeseaduse § 4 lõike 1 punkti 4,
§ 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4, § 6 lõi
gete 2 ja 8, § 8 lõike 1, kohaliku oma
valitsuse korralduse seaduse § 30 lõi

ke 1 punkti 4 alusel ja Rapla Vallavoli
kogu 25.jaanuari 2007 a otsuse nr 10
„Kohanimeseaduse paragrahvides 5
ja 6 sätestatud toimingute korralda
mise delegeerimine vallavalitsusele“
ning võttes arvesse vajadust korrastada aadressiandmeid ja korralduse
eelnõu avalikustamist 9. mail 2019
Rapla valla veebilehel ja ajalehes
Rapla Teataja vallavalitsus otsustas:
1. Määrata Rapla vallas uute
le moodustatavatele liikluspindadele
kohanimed:
1.1. Pirgu külas asendiplaanil pu
nase joonega näidatud ruumikuju
liikluspinna nimeks Viigi tee.
1.2. Iira külas asendiplaanil puna
se joonega näidatud ruumikuju liik
luspinna nimeks Anka tee.
1.3. Raikkülas asendiplaanil puna
se joonega näidatud ruumikuju liik
luspinna nimeks Raikküla mõisaallee.
1.4. Raikkülas asendiplaanil pu
nase joonega näidatud ruumikuju
liikluspinna nimeks Kooli tee.
1.5. Raikkülas asendiplaanil puna
se joonega näidatud ruumikuju liik
luspinna nimeks Noorte tee.

MTÜ Lipa Küla: „Tegus, haritud ja koostöövalmis Lipa kant 2018–2021“
omaosaluse taotlemine
MTÜ Kappeli Külad: jaanipäev Kabalas
Raikküla valla vabaajakeskus: Raikküla hariduselu 170 – kajastavate
materjalide digitaliseerimine ja näituste korraldamine
Spordiajaloo Klubi Alfred: raamatu ,,Eesti tõstespordi ajavaod“
II osa trükkimine
Kuusiku kandi külaselts: Kuusiku kandi jaanituli
MTÜ Raikküla Kultuurikeskus: „Suve ootuses“
Kaiu Rahvamaja: kohvikute päev Kaius
Rapla Haridusselts: koduloolise raamatu „Põlliku“ väljaandmine
MTÜ Kiisa Vabaajakeskus: avatud talude päev Kiisa Talus
MTÜ Tuule Maa: nahkhiirte öö
Kuusiku kandi külaselts: „Ilmatu Ilmapäev“ kaasfinantseeringu taotlus
külaseltsi omafinantseeringu katmiseks
Seltsingu Rapla Eideratas: tantsurühma Eideratas 40. sünnipäeva
kontserdi „Tantsude veimevakk» korraldamine
Kuimetsa rahvamaja: lastekaitsepäev Kuimetsa rahvamajas
Nõmme küla seltsing „Nõmme naabritunne“: Nõmme külalaat 2019
Nõmme küla seltsing „Nõmme Naabritunne“: Nõmme küla külakaart
infostendile
MTÜ Purcul: Purku kandi võidupäev ja jaanipäev
Kabala kirjanduseja käsitööseltsingu projekt: susside viltimise töötoad
MTÜ Lipa Küla: lastekaitsepäeva tähistamine Lipal
Valtu Külaselts: Valtu küla talgupäevad ja jaaniõhtu
Riinimanda kooristuudio: Riinimanda teatri osalemine kooliteatrite
festivalidel
Vaopere külaselts: Vaopere küla jaanipäev
MTÜ Terve Pere Pesa: ülestõusmispühade perepäev 2019
Raplamaa kaasaegse kunsti keskus: lastepäev koos kunsti,
teatri ja filmiga
Raplamaa kaasaegse kunsti keskus: Saksa kunstnike näitus
„Me oleme kohal“ ja filmiõhtud
MTÜ Hagudi Hakkajad: Hagudi jaanikohvikute päev
Seltsingu Alu rahvatantsuselts: X Alu minitantsupidu „Tantsupärlid
mõisamurul“

eurot
402
500
400
250
500
420
290
500
200
340
300
500
500
300
200
500
200
234
500
220
150
270
360
420
500
500

Spordivaldkond

500

Kaiu Spordiklubi: Rapla valla eakate matkapäev
Kaiu Spordiklubi: Juuru kihelkonna sportlikud ettevõtmised
13. juulil Kaius
Rapla Jooksuklubi: heategevuslik teatejooks
MTÜ Vahastu Vabatahtlik Päästekomando: Alar Akkatuse
mälestusvõistlus tuletõrjespordis
Rapla Maleklubi: Paul Kerese 30. mälestusturniir males
Rapla Maleklubi: Eesti meistrivõistluste ja maakonna meistrivõistluste
korraldamine
Eesti Tervisedenduse Ühing: Rapla XXIV Jüriööjooks
Kehakultuur OÜ: VII Rapla Selveri suurjooks 2019
Raikküla valla vabaajakeskus: Raikküla VII kabeturniir „Ülo Pailki
meenutades“
Alu Spordiklubi: 30. Ennu Soodla mälestusvõistlused lauatennises

300
500
250
500
150
100
259
1500
200
170

Sotsiaalvaldkond
Eesti Tervisearengu Ühing: Kaotus ja trauma lapse elus
koolitus noortega tegelevatele juhendajatele
MTÜ Kappeli Külad: Sotsiaaltöö on koostöö. Kohtumishommikud
piirkonna eakatega
MTÜ Rukkilill: Vaimse tervise eneseabirühm. Tutvustada erinevaid
eneseabi võimalusi. Koguda andmeid reaalselt vajalike teenuste
arendamiseks. Psüühilise erivajadusega täiskasvanutele ja
pereliikmetele
MTÜ Raplamaa Vaimupuuetega Inimeste Tugiühing: Oskuste
omandamine läbi tantsu. Jätkata puuetega inimeste tantsuoskuste
arendamist
MTÜ Raplamaa Vaimupuuetega Inimeste Tugiühing: töökogemused
ja oskused läbi puutöö. Igapäeva toimingutega toimetulekuks on vaja
omandada töökogemusi ning oskusi. Nende kogemuste ja oskuste
andmine ongi puutöötubade läbiviimise eesmärk
MTÜ Elujõulisem Rapla: Raplamaa Elujõumess 2019. Rapla valla perede
heaolu ja terviseteadlikkuse tõstmine koos sisemise enesearenguga

500
240
465

360
120

480

Noorsootöö
MTÜ-le Linnaaluste Küla Perenaiste Selts: „Rapla Gümnaasiumi
õpilaste, kes elavad Rapla vallas, osalemine kooliteatrite suvekoolis“
korraldamiseks

300

Sotsiaalvaldkonna
2019. aasta tegevustoetused
Raplamaa ATH Ühing
Rapla Linna Puuetega Inimeste Selts
Raplamaa Vaimupuuetega Inimeste Tugiühing
Rapla Linna Pensionäride Seltsing
Rapla Maakonna Puuetega Inimeste Koda
MTÜ Raplamaa Lasterikaste Perede Ühendus
eakate vesivõimlemine

1304
2040
800
2750
1200
1100
3600
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PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUSED

D

etailplaneeringu ole
masolul antakse projek
teerimistingimused avatud menetluses. 2019.
aasta maikuus on avali
kus väljapanekus kolm
projekteerimistingi
muste eelnõu. Avaliku väljapaneku
periood kestab kuni 23. maini 2019.
Avalikustamise jooksul on igal hu
vitatul võimalus esitada eelnõu kohta
kirjalikke ettepanekuid vallavalitsuse
e-posti aadressil rapla@rapla.ee. Kui
avaliku väljapaneku jooksul ettepa
nekuid või vastuväiteid ei laeku või on
kõiki laekuvaid ettepanekuid võima
lik arvestada, otsustatakse projektee
rimistingimuste andmine ilma avali
kul istungil arutamiseta.
Projekteerimistingimuste
eel
nõud kogumahus on välja pandud
Rapla valla kodulehel: http://rapla.
kovtp.ee/projekteerimistingimused.

KÄBI TEE 5 HOONESTUSALA
TÄPSUSTAMINE

Sulupere külas Käbi tee 5 maaüksuse
le (katastritunnus 66904:003:0176)
kehtib Rapla Vallavolikogu 23. no
vembri 2006 otsusega nr 70 kehtes
tatud Kalda kinnistu detailplanee
ring, millega on krundi hoonestusala
määratud. Projekteerimistingimuste
ga suurendatakse hoonestusala vasta
valt hoonestusala skeemile.
Hoonestusala suurendamisega ei
muutu krundi ehitusõigus, samuti on
endiselt võimalik järgida kõiki teisi
detailplaneeringuga sätestatud tingi
musi, kaasa arvatud kõrghaljastuse

RISTI TN 1 DETAILPLANEERINGU TINGIMUSTE TÄPSUSTAMINE

Käbi tee 5 hoonestusala skeem
täpsustatud piiriga.

Uuskülas Risti tn 1 krundile (katast
ritunnus 66904:001:0194) kavanda
takse 5700 m² ehitisealuse pinnaga
kaubandushoone ja selle teeninda
miseks vajalike rajatiste püstitamist.
Maaüksusele kehtib Rapla Vallavoli
kogu 26. juuni 2008 otsusega nr 41
kehtestatud Koguduse detailplanee
ring. Projekteerimistingimustega täp
sustatakse maa-alal asuva ehitise tee
nindamiseks vajaliku ehitise võima
likku asukohta ning liikluskorraldu
se põhimõtteid.
Detailplaneeringu kehtestamisest
möödunud enam kui 10 aasta jook
sul on piirkonna tehnovarustuse la
hendust järk-järgult ellu viima asutud,
mistõttu tehnovõrkude lahendust ja
tehnorajatiste paigutust on vaja täpsus

tada ehitusprojektiga, juhindudes de
tailplaneeringuga sätestatud põhimõ
tetest ning võrguvaldajate tingimustest.
Juurdepääsuteede ja liikluskorral
duse kavandamisel juhindutakse nii
Koguduse kui Põhjakeskuse detail
planeeringust, mille lahendust täp
sustatakse taotlusega esitatud asen
diskeemi alusel. Juurdepääsuteede
täpne geomeetria, liikluskorraldus,
tehnovõrkude asukohad ja tehnora
jatiste paigutus lahendatakse ehitus
projektiga.
Projekteerimistingimustega täp
sustatakse kavandatava ärihoone tee
nindamiseks vajaliku väliaediku (ra
jatise) asukohta.
Cerly-Marko Järvela

vallaarhitekt

Autor:
arhitekt Leo Parve

säilitamise tingimusi, mis on oluline
osa planeeringust.

JÕE TN 64 ARHITEKTUURSETE
JA EHITUSLIKE TINGIMUSTE
TÄPSUSTAMINE
Rapla linnas Jõe tn 64 (katastritun
nus 66901:001:0394) maaüksusele
kehtib Rapla Vallavolikogu 27. augus
ti 2015 otsusega nr 34 kehtestatud Vil
jandi mnt 61 detailplaneering, millega
on krundile ette nähtud kahekorruse
lise 35- kuni 45-kraadise katusekalde
ga ning ümbruse väikeelamutega so
bituva arhitektuurse lahendusega ük

sikelamu püstitamine. Taotleja ees
märk on kavandada ühekorruseline,
25-kraadise katusekaldega üksikela
mu. Arvestades asjaolu, et piirkonnas
on laialt levinud ka madalakaldeli
ne viilkatus ja ühekorruseline elamu
tüüp, on taotleja eesmärk detailpla
neeringu põhilahendusega kooskõlas.
Projekteerimistingimustega täpsusta
takse detailplaneeringu arhitektuur
seid ja ehituslikke tingimusi Jõe tn 64
krundi osas järgmises ulatuses:
1) näha kavandatavale üksikela
mule ette 25-kraadine katusekalle;
2) kavandada üksikelamu ühekor
ruselisena.

Täpsustatud
asendiskeem ja
alumisel pildil
piirkonna tulevikupilt.
Autor: Arhitekt Tarbe OÜ

DETAILPLANEERINGUTE TEATED
JÄNESSAARE MUINASKÜLA

R

apla Vallavolikogu 25. aprilli
2019 otsusega nr 37 algatati Jä
nessaare muinasküla detailpla
neeringu koostamine Kasvandu külas
paiknevale Jõeääre maaüksusele (ka
tastritunnus 27701:003:0016). Detail
planeering hõlmab u 9 ha suurust ala
Keila jõe paremkaldal. Detailplanee
ringuga taotletakse jõe ehituskeelu
vööndi vähendamist ning ehitusõigust
muinasküla hoonetele ja rajatistele.
Esmalt on plaanis püstitada nel
jast majast ja püstkojast koosnev au
tentne muinastalu, kus oleks võima

Kavandatava muinasküla illustratsioon. 

lik kogeda tunnet, milline oli elu Ees
tis enne Euroopa siiajõudmist. Aas
taks 2029 on kavas rajada loodusega
harmoonias toimiv muinasküla, mil
le inspireeriv keskkond pakub aktiiv
set tegevust ja osalemisvõimalusi eel
kõige noortele, avardab ilmapilti ning
aitab kujundada jätkusuutlikku mõt
lemist.
Muinasküla suurendab meie kan
di turismipotentsiaali, lisades sihtko
ha Paluküla hiiemäe, Raikküla Paka
mäe, Loone, Varbola ja Keava linnus
te ning rohkete mõisajäänuste kõrvale.

Foto: Ain Boltovski

KIDUUSSI
DETAILPLANEERINGU
OSALINE KEHTETUKS
TUNNISTAMINE

R
Planeeringuala
paiknemisskeem
Maa-ameti kaardil.

SÕERUMÄE DETAILPLANEERING

S

õerumäe detailplaneeringu ees
märk on puhkeala ja tehisveeko
gu rajamine Sõerumäe maaüksu
sele (katastritunnus 66901:001:0728)
ning ehitusõiguse sätestamine puhke
majade ja puhkekeskuse rajamiseks.
Planeeringu eskiisi ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise (KSH) aruan
de eelnõu avalikustamine oli 7. märt
sist 7. aprillini 2019. Avaliku välja
paneku tulemuste arutelu
leidis aset Rapla vallama
jas 9. aprillil 2019.
Avalikustamise käigus
esitasid Keskkonnaamet,
Maanteeamet ja Maa

eluministeerium planee
ringulahenduse täienda
mise ettepanekuid. Kaasa

tud maaomanikelt arvamusi ei laeku
nud, mistõttu on alust eeldada, et pla
neeringuga kavandatu sobib.
Ülevaade ettepanekutest ja nen
dega arvestamise viisidest on avali
kustatud Rapla valla ametlikul vee
bilehel (https://rapla.kovtp.ee/avali
kustamine). Pärast planeeringusse ja
KSH aruandesse täienduste ja muu
datuste tegemist korraldatakse pla
neeringu kooskõlastami
ne ja avalik väljapanek,
mille toimumisaeg an
takse eraldi teada.
Detailplaneeringu materjalide juurde valla kodu
lehel juhatab ruutkood.

apla Vallavolikogu 18. det
sembri 2014 otsusega nr 53
kehtestatud Kiduussi detail
planeeringuga nähti ette kolme
üksikelamu püstitamine planee
ringualale ning ühe maatulundus
maa sihtotstarbega ehitusõiguseta
maaüksuse moodustamine.
Vahepealse aja jooksul on
krundid omanikku vahetanud ja
Kiduussi maaüksuse uus oma
nik soovib talle kuuluvale maale
üksikelamu püstitada, mida keh
tiv detailplaneering ei võimalda.
Üldplaneeringu kohaselt on
maaüksuse hoonestamine võima
lik hajaasustusalade üldtingimus
te alusel. Ehitusõiguse andmiseks
projekteerimistingimustega tun
nistatakse kehtiv detailplaneering
Kiduussi maaüksuse (katastritun
nus 66904:005:0153) osas kehte
tuks.
Kehtetukstunnistamise eel
nõu kiitis heaks Rahandusminis
teerium ning Kase maaüksuse
omanik.
Cerly-Marko Järvela

vallaarhitekt
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Arvete saatmine
avalikule
sektorile

V

astavalt Riigikogus vastu võe
tud raamatupidamise seadu
se muudatustele saab alates 1.
juulist avaliku sektori üksustele saa
ta üksnes earveid. Rapla Vallavalit
susele ja ametiasutuse hallatavatele
asutustele earve koostamisel palume
earvele kindlasti juurde märkida kau
ba või teenuse tellija nimi ja hallatav
asutus (kui on ostja).
Selleks, et toetada earvetele üle
minekut, võimaldab riik earvete
edastamiseks ja vastuvõtmiseks ka
sutada raamatupidamistarkvara Ear
veldaja. Avaliku sektori üksustele saab
Earveldaja kaudu saata earveid tasu
ta, piiramatus koguses ja tähtajatult.
Earveldaja asub ettevõtjaportaalis
https://www.rik.ee/et/earveldaja.
Earveldajat puudutavate kü
simuste korral abistab teid Re
gistrite ja Infosüsteemide Kes
kus, earvetele ülemineku ja ka
sutamise kohta annab selgitusi
Rahandusministeerium.
Rohkem infot earvete
kohta saab rahandusminis
teeriumi kodulehelt https://
www.rahandusministeerium.
ee/et/riigihaldus/earved.

Hea valla elanik ja kaasamõtleja!

R

apla Vallavolikogu on al
gatanud 29. märtsil 2019
otsusega nr 39 Rapla
valla arengukava uuen
damise. Uuendamisele
kuuluvad arengukava li
sad 1–4, millele ootame
teie ettepanekuid.
Nii praegul kehtiva arenguka
va dokumendid kui ka uuendatava
dokumendi eelnõu on kättesaadav
Rapla valla kodulehel https://rapla.
kovtp.ee/arengukava.

Muudatusettepanekud palume
esitada hiljemalt 28. mail 2019 epos
tiga aadressil rapla@rapla.ee kujul:
• muudatusettepaneku esitaja
(nimi, kontaktid);
• muudatusettepaneku sisu/vajaduse kirjeldus;
• praegu kehtiv tekst;
• välja pakutav muudetud tekst.
Lisaks võimalusele teha ettepa
nekuid dokumenti kirjalikult, toi
mub Rapla valla arengukava 2018–
2025 avalik arutelu 3. juunil 2019

kell 17 Rapla Vallavalitsuse saa
lis, Viljandi mnt 17, Rapla. Arute
lul saab teha dokumenti parandus
te tegemise ettepanekuid. Kõik esi
tatud muudatusettepanekud kaalu
takse läbi vallavalitsuses ja voliko
gu komisjonides ning vastavalt nen
de ettepanekutele viiakse muudatu
sed ka lõppdokumenti sisse.
Ootame teid arvamust avaldama
ja kaasa rääkima!
HeItI vaHtra
arendusnõunik

Rapla valla aasta
küla ja sädeinimene

R
anne Laub
Foto: triin lauB

apla Valla Külade Ühendus
tunnustas 5. aprillil Kuimet
sa rahvamajas Rapla valla
tublisid sädeinimesi ja külasid.
Sädeinimese kandidaate esi
tati üheksa ning aasta küla kan
didaate kolm.

2018. aasta sädeinimeseks va
liti Anne Laub Kuusiku alevikust
ning aasta küla on Purila küla
(alumisel fotol).
Palju õnne võitjatele ja jaksu
edaspidiseks kogukonna toime
tamisel kaasalöömisel!

WWW.Purila.ee

R

Beebid käisid vastuvõtul

R

apla Vallavalitsus kutsus
12. aprillil Rapla Kesk
raamatukokku piduliku
le vastuvõtule 2018. aas
ta teises pooles Rapla
valda sündinud beebid
koos vanematega.

Möödunud aasta viimasel kuuel
kuul sündis meie valda 74 last.
Uusi ilmakodanikke ja vastseid
lapsevanemaid tervitasid vallava
nem Meelis Mägi ning keskraama
tukogu direktor Õie Paaslepp. Kau
ni lauluga rõõmustas värskeid valla

kodanikke neljaaastane Marii Ka
selt Rapla Laulustuudiost, keda saa
tis klaveril õpetaja Thea Paluoja.
Beebidele kingiti valla vapiga lu
sikas ning raamat „Pisike puu”.
Kel ei õnnestunud vastuvõtule tulla,
saab kingi kätte Keskraamatukogust.

Infotunnid

7. ja 18. mail kell 12
ning 14. mail kell 18.
5. juunil kell 10, 8. juunil kell 13 ja
18. juunil kell 12

Dokumentide vastuvõtt

2. maist 28. juunini
tööpäeviti kell 9–16
laupäeviti kuni 15. juunini kell 9–14
Juulikuus vastuvõttu ei toimu,
vastuvõttu alustame taas augustis
koolimaja II korrusel
(Rapla, Lasteaia 5).
Lisainfo: kristi.luik@raplatg.ee
või telefonitsi 485 5859 või
5647 3488
www.raplatg.ee

Rapla valla
kaunis kodu
apla Vallavalitsus ootab ette
panekuid kauni kodu tun
nustamiseks.
Meil on palju tublisid kinnistu
omanikke, kes on oma kodu või
asutuse ilusaks teinud. Kaunid
ja korrastatud kinnistud aitavad
kaasa valla elukeskkonna üldise
le paranemisele ja koduvallatun
de süvenemisele.
Kui sinu tuttaval, naabril või
teil endal on kaunis aed või olete
märganud Rapla vallas ringi lii
kudes tunnustamist väärivat ae
da, siis palun kirjutage sellest 30.
maiks eposti aadressil rapla@
rapla.ee.

Suvine
teehooldus
Rapla vallas

R

Rapla Täiskasvanute
Gümnaasium
ootab uusi õppureid
Õppetöö alates 7. klassist ja kahel
nädalapäeval, gümnaasiumis
pakume ka e-õpet, õppimisvõimalust
laupäeval või eksternina ning
riigieksamiteks valmistumist
üksikaineõppijana. Rakendame
varasemat õpi- ja töökogemust ning
individuaalset lähenemist.

K

onkursiga soovitakse leida
viieks aastaks haldaja, kes
võtab rendile Alu Krossiraja
kinnistu motospordiga tegelemi
se eesmärgil.
Renditava kinnistu (katastri
number 66904:001:0308), asu
kohaga Rapla vald, Kalevi küla
kogupindala on 3,73 ha.
Pakkuja peab esitama viie aas
ta jooksul kavandatava tegevuse
kirjelduse. Allkirjastatud avaldus
koos tegevuse kirjeldusega saa
ta hiljemalt 20. maiks 2019 Rapla
Vallavalitsuse epostii aadressil
rapla@rapla.ee.
Konkursi tingimustega saab
tutvuda Rapla valla kodulehel:
rapla.kovtp.ee/hanked.

R

Jäätmevedu
korraldab vallas
AS Eesti
Keskkonnateenused
apla Vallavalitsus tunnistas
10. detsembril 2018 riigihanke
„Korraldatud jäätmeveo kont
sessiooni andmine Rapla vallas“ edu
kaks pakkujaks ASi Eesti Keskkon
nateenused. Seni pakkus korralda
tud jäätmeveo teenust Kaiu piirkon
nas AS RagnSells, ülejäänud val
las Eesti Keskkonnateenused. Ragn
Sells jätkab Kaiu piirkonnas tegutse
mist 30. juunini. Alates 1. juulist toi
metab kogu vallas korraldatud jäät
mevedu Eesti Keskkonnateenused.

Rapla
Vallavalitsus
otsib Alu
krossirajale
haldajat

Fotod: katrin GriChin

apla vallal on sõlmitud aasta
teks 2018–2021 suvise teede
hoolduses leping AS TREV2
Grupiga, kes alustas kruusateede
profileerimist ja teepeenarde planeerimist 8. aprillil. Tõid teosta
takse kahe greideriga. Tööde lõpp
on planeeritud mai keskpaika.
Kokku on Rapla vallas üle 300 km
kruusateid.
Kaltsiumkloriidiga tolmutõrje
tegemist saab alustada peale grei
derdamist. Praegu on planeeritud
tööde alustamine 2. mail. Kokku
tehakse tolmutõrjet 17 km kruusa
teedel.
Kui teie piirkonnas on mõni val
lale kuuluv kruusatee jäänud grei
derdamata, siis palun informeerige
sellest Rapla Vallavalitsust.

Juuru piirkonnas
on uus
sotsiaaltööspetsialist
29. aprillist töötab Juuru piirkon
na sotsiaaltööspetsialistina Tulika
Geimonen. Tulikale saab helistada
telefonil 5699 5463.
Kodanike vastuvõtt Juuru tee
nuskeskuses:
T kl 9–13 ja 14–16
N kl 9–13 ja 14–18
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Euroopa Parlamendi valimiste
korraldamisest Rapla vallas

H

ead valijad Rapla vallas!
26. mail toimuvad Ees
tis neljandad Euroopa
Parlamendi valimi
sed. Eesti ja Euroo
pa Liidu kodani
kud valivad euro
parlamenti kuus saadikut.
Valimiste korraldus vallas
on üsna sarnane 3. märtsil
toimunud Riigikogu valimis
tel olnuga.
Olulise muudatusena tuleb
ära märkida asjaolu, et Kaiu
piirkonna valijatel on eelseisva
tel valimistel võimalik hääletada
Kuimetsas 20. mail ja Vahastus
21. mail Täpsem info allpool.
Hagudis, Järlepas, Kabalas, Ko
dilas, Kuimetsas, Kuusikul, Purkus
ja Vahastus teenindavad valijaid ühel
eelhääletamise päeval 20.–22. mail
kell 12–20 mobiilsed valimisjaoskon
nad, kusjuures sel ajal ei ole eelhää
letamist valimisjaoskonna põhiasu
kohas.
Rapla vallamajja on jõudnud in
fo eakatelt, kes kurdavad, et nemad ei
saagi nüüd valida, sest ei oska mobiiliga
hääletada. Mobiilne valimisjaoskond ei
tähenda mobiiliga hääletamist, vaid se
da, et valimisjaoskond on ühel päeval
avatud ühes kohas ja järgmisel päeval
teises. Palun selgitage oma eakatele tut
tavatele hääletamisvõimalusi!

Elektrooniline hääletamine
Elektrooniline hääletamine toimub 16. maist kella
9st kuni 22. maini kella 18ni.
NB! Elektrooniliselt antud häält saab vali
ja muuta:
• hääletades uuesti elektrooniliselt 16. mail
kella 9st kuni 22. maini kella 18ni või
• hääletades hääletamissedeliga valimisjaoskonnas nr 1 kümnendast päevast kuni
neljanda päevani enne valimispäeva, s.o 16.
maist kella 12st kuni 22. maini kella 20ni või
• hääletades hääletamissedeliga valimisjaoskondades nr 2–8 kuuendast päevast ku
ni neljanda päevani enne valimispäeva, s.o 20.
maist kella 12st kuni 22. maini kella 20ni.
Valimispäeval, 26. mail ehäält enam muu
ta ei saa!

euroopa
Parlamendi
valimised
26.05.2019

Kodus hääletamine

Igale valijate nimekirja kantud va
lijale saadab Siseministeerium hilje
malt 6. maiks valijakaardi infoga va
limiste aja ja koha kohta.
Internetis on avatud ka valimis
jaoskondade rakenduse avalik vaade,
mille kaudu on valijatel võimalik vaa
data, kuhu saab hääletama minna.
Avalik vaade asub aadressil https://
valimised.rahvastikuregister.ee/.
Loodame, et iga valija leiab endale
sobiva viisi oma hääl anda.

Need valijad, kes terviseseisundi või mõne muu mõjuva
põhjuse tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonnas, võivad
taotleda kodus hääletamist. Kodus hääletada saab ainult
valimispäeval, 26. mail. Kodus hääletada saab vaid ju
hul, kui selleks on enne esitatud kirjalik taotlus.
Kodus hääletamise taotlusi saab esitada vallavalitsu
sele või jaoskonnakomisjonile kuni 26. mai kella 14ni.
Taotluse võib esitada ka telefoni teel elukohajärgsele
jaoskonnakomisjonile valimispäeval 26. mail kell 9–14.
Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama:
1) valija nime;
2) valija isikukoodi;
3) valija aadressi;
4) valija sidevahendi numbrit;
5) kodus hääletamise põhjust.

ValIMISJaOSKOND

ValIMISJaOSKOND

ValIMISJaOSKOND

ValIMISJaOSKOND

ValIMISJaOSKOND

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

asukoht: Rapla linn,
Lasteaia tn 5 (Rapla
Keskraamatukogu)

asukoht: Rapla linn,
Võsa tn 24 (Rapla
Lasteaed Naksitrallid)

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

Hääletamise aeg
valimispäeval: kl 9–20

Hääletamise aeg
valimispäeval: kl 9–20

Hääletamise aeg
valimispäeval: kl 9–20

Hääletamise aeg
valimispäeval: kl 9–20

asukoht: alu alevik,
Keskuse tee 4
(Rapla Keskraamatukogu
alu haruraamatukogu)

eelhääletamine:
16.–22. mail kell 12–20
Rapla Kultuurikeskuses
asukohaga tallinna mnt
17a, Rapla linn.

eelhääletamine:
20. ja 22. mail kell 12–20
Rapla Keskraamatukogus
asukohaga Lasteaia tn 5,
Rapla linn;

eelhääletamine:
20.–22. mail kell 12–
20 Rapla Lasteaias
Naksitrallid asukohaga
Võsa tn 24, Rapla linn.

telefon valimisjaoskonnas
5411 0338

21. mail kell 12–20
Kuusiku päevakeskuses
asukohaga Kuusiku
mõisaallee 3, Kuusiku
alevik

telefon valimisjaoskonnas
5411 0340

eelhääletamine:
20. mail kell 12–20 Rapla
Keskraamatukogu Hagudi
haruraamatukogus
asukohaga Kooli tn 1,
Hagudi alevik;

Nr 2

jaoskonnakomisjoni
esimees malle einama
• toimub eelhääletamine
väljaspool elukohajärgset
valimisjaoskonda

Nr 3

jaoskonnakomisjoni
esimees ene Fuchs

telefon valimisjaoskonnas
5411 0339

21. mail kell 12–20 Rapla
Keskraamatukogu Kodila
haruraamatukogus
asukohaga Kooli tn 5,
Kodila küla;

Hääletamise aeg
valimispäeval: kl 9–20
eelhääletamine:
20.–22. mail kell 12–20
Rapla Keskraamatukogu
alu haruraamatukogus
asukohaga Keskuse tee 4,
alu alevik.
telefon valimisjaoskonnas
5411 0342
jaoskonnakomisjoni
esimees eha tolm

jaoskonnakomisjoni
esimees aili erm

Juuru piirkond
6

Kaiu piirkond
ValIMISJaOSKOND Nr

raikküla piirkond
7

ValIMISJaOSKOND Nr

8

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

asukoht: Kaiu alevik, Kasvandu tee 17
(Kaiu Rahvamaja)

asukoht: Raikküla, Noorte (Rapla Valla
avatud Noortekeskuse Raikküla noortetuba)

Hääletamise aeg valimispäeval: kl 9–20

Hääletamise aeg valimispäeval: kl 9–20

Hääletamise aeg valimispäeval: kl 9–20

eelhääletamine:

eelhääletamine:

eelhääletamine:

20. ja 22. mail kell 12–20 juuru Rahvamajas
asukohaga tallinna mnt 27, juuru alevik;

20. mail kell 12–20 Kuimetsa Rahvamajas
asukohaga Rahvamaja, Kuimetsa küla;

20. mail kell 12–20 Purku Raamatukogus
asukohaga Purku koolimaja, Purku küla;

21. mail kell 12–20 järlepa haridus- ja
kultuurikeskuses asukohaga tammemäe tn 5,
järlepa küla.

21. mail kell 12–20 Vahastu Raamatukogus
asukohaga Vahastu rahvamaja, Vahastu küla;

21. mail kell 12–20 Kabala teenuskeskuses
asukohaga Kabala mõis, Kabala küla;

22. mail kell 12–20 Kaiu Rahvamajas
asukohaga Kasvandu tee 17, Kaiu alevik.

jaoskonnakomisjoni esimees
ilve tommingas

telefon valimisjaoskonnas 5411 0344

22. mail kell 12–20 Rapla Valla avatud
Noortekeskuse Raikküla noortetoas
asukohaga Noorte, Raikküla.

jaoskonnakomisjoni esimees ille Viiron

telefon valimisjaoskonnas 5411 0345

• Toimub eelhääletamine väljaspool
elukohajärgset valimisjaoskonda

• Toimub eelhääletamine väljaspool
elukohajärgset valimisjaoskonda

jaoskonnakomisjoni esimees
triinu tamberg

telefon valimisjaoskonnas 5411 0343

Kinnistul asuv seitsme korteriga kortermaja
(ehitusaasta u 1970) on ühendatud tsentraalse
vee- ja kanalisatsioonivarustusega.
Korter asub i korrusel. Korteris on kaks
elutuba, köök ja vannituba WCga. Korter vajab
renoveerimist.
On moodustatud Rapla vald, Kuimetsa küla,
Nurmiku korteriühistu (registrikood 80116053).
infomatsiooni korteri kohta saab Hannes milsaarelt,
5818 8845; hannes.milsaar@rapla.ee.
Korteriga tutvumiseks tuleb enne kokku leppida,
kontakt agnes Kurvits, 5884 3832,
agnes.kurvits@rapla.ee.
enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised
ja juriidilised isikud.
enampakkumisest osavõtjad peavad esitama
10. juuniks 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 „Nurmiku-6“ ja tekstiga „mitte avada
enne 11.06.2019 kell 15.00“.

Nr 5

telefon valimisjaoskonnas
5411 0341

• toimub maakonnakeskuses hääletamine

ValIMISJaOSKOND Nr

Nr 4

22. mail kell 12–20 Rapla
vallamajas Viljandi mnt 17,
Rapla linn.

jaoskonnakomisjoni
esimees Villu Siniroht

• toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed
on rahvastikuregistrisse
kantud valla täpsusega

Kuimetsas asub kauplus, raamatukogu, spordimaja,
rahvamaja.
Kaiu alevikus, mis asub u 7 km kaugusel,
asuvad põhikool, lasteaed, muusikakool.
juuru alevikus, mis asub u 10 km kaugusel,
asuvad põhikool, lasteaed.

Pakkumused avatakse 11. juunil 2019 kell 15
Rapla Vallavalitsuse ii korruse saalis
(Viljandi mnt 17, Rapla linn).

rapla piirkond
Nr 1

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja
avaliku kirjaliku enampakkumise Rapla
vallale kuuluva Kuimetsa külas Nurmiku
(katastriüksus 27701:001:0009, pindala
2216 m², sihtotstarve elamumaa) asuvale
korteriomandile: kinnistu nr 2440837,
mis koosneb 396/3240 mõttelisest osast
maast ja reaalosana eluruumist nr 6
(üldpind 39,6 m²) alghinnaga 5000 eurot.

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. juuniks 2019 aadressil
Viljandi mnt 17, 79511 Rapla või digiallkirjastatult e-posti aadressil rapla@rapla.ee.
Lisainformatsioon: Tiina Roosimägi, telefon
522 8791, e-post tiina.roosimagi@rapla.ee.

rapla teataja / mai 2019 / 7

Keelekuu üritused eesti keele
aastal Rapla Kesklinna Koolis

Juuru Eduard Vilde Kooli
näitetrupp juba kolmandat
aastat Eesti kooliteatrite tipus!

S

ellel aastal tähistasime
emakeelepäeva märtsi
kuus lausa kolme ürituse
ga. Miks mitte nimetada
märtsikuud meie koolis
ka keelekuuks, liiatigi on
tänavu ju eesti keele aasta.
Emakeelepäeval, 14. märtsil koos
tasid 8.a ja 9.a klassi õpilased 4.–6. ja
7.–9. klassidele eesti keele ja kirjan
duse teemalise viktoriini. Vaimuka
te ja huvitavate küsimuste abil sai
me teada, et Eestis võib minna näi
Foto: Silvi Tarto
teks Läti, Soome, Rootsi, Norra, Sibe Luulekavade võistlus.
ri või hoopis Pariisi külla, puudub aga
sellel üritusel ka I kooliastme õpila di eestikeelset luulet väga huvitavas
Taani-nimeline küla. Põhikooli II ast sed, kes eelmistel aastatel gümnaa esituses!
mes oli võidukas 5. klasside võistkond
siumiastme osavõtjate suure arvu tõt
Reedel, 29. märtsil korraldasime
ja vanemas kooliastmes näitasid pari tu eemale on jäänud.
„Kohtumise kirjanduslikul ristteel“,
maid tulemusi 9. klasside võistkonnad.
Eesti autorite luulet esitas sellel
kui meie kooli tuli külla lastekirjanik
Ürituse avasid Doris Kareva luule aastal 140 õpilast 1.–9. klassini. Kõi ja Keeleinspektsiooni peadirektor Il
tusega „Emakeelelaul” Agnely Järvela
ge rohkem oli osalejaid 1.–5. klassini. mar Tomusk.
ja Karl-Ander Asumets. Pole ehk liig Kiitus teile, vaprad esinejad!
Ilmar Tomusk andis õpilastele
ne lisada, et „ Emakeelelaulu” saab sel
Samas oli III kooliastme õpilas tunde kahes jaos: 3.–6. ja 7.–9. klas
lesuvisel laulupeol Tõnu Kõrvitsa kir te osavõtt tagasihoidlikum. Aga kes
sid. Paljud nooremad õpilased tunnis
jutatud segakoorilauluna ka kuulda.
üles astusid, tegid seda veenvalt ja
tasid kirjanikule särasilmi, et tema
Algklassiõpilased tähistasid keele huvitavalt.
raamatud on nende lemmikteosed.
päeva põneva tähestikumänguga, kus
Nagu eelmistel aastatel, sai nüüd Kui noorematele jutustas autor roh
rühmadel tuli välja mõelda kolm sõna, ki näha ja kuulda nii sisu kui ka esitu kem endast ja oma loomingust ning
mis algasid ühe juhuslikult valitud tä se poolest väga erinevaid kavu. Äär luges ette katkendi oma uuest teo
hega. Leitud sõnad kirjutasid õpilased
miselt nauditavad olid esinejate isi sest, siis vanemate klassidega vestles
auditooriumis suurele seinale kinni kupära, vabadus, mängulisus ja tee ta peamiselt meie emakeelest ja selle
tatud paberile.
ma tõlgendused. Kuna kava esitajate
tähtsusest. Korduvalt rõhutas Ilmar
Emakeelepäevaks valisid klassid
arvu polnud määratud, sai esinemas
Tomusk lugemise tähtsust, mis pa
ka kõige ilusama kõlaga eestikeelseid
näha näiteks 3.b kõiki õpilasi, teistest
neb aluse kogu mõtlemise arenemise
sõnu. Tulemused olid klassiti üsna
klassidest aga üksikesinejad või ka le. Kaks raamatut kuus ja umbes 100
sarnased: „armas”, „ päike”, „kodu”, he-kolmeliikmelisi rühmi. Oluline oli
raamatut aastas oleks normaalne lu
„loodus” ja „tore” olid õpilaste arva lähenemine teemale.
gemus tema arvates.
tes enam meeldivad sõnad. Aga huvi
Näitlejameisterlikkuse, isikupära,
Enne olid õpilased tundides tei
tavate leidudena esinesid sõnad, na veenvuse, julguse, sära ja hea dikt nud Ilmar Tomuski teostele illustrat
gu „kuuuurija”, „naerulohk”, „naab siooni eest andis žürii välja ka 15 õpi sioone, mis on näitusena väljas ka
rimees” ja „tuletõrjehäiresignalisat lasele eripreemiad.
kooli infostendil.
sioonisüsteem”.
Vaimukast kalambuurikogust
Loodame, et need eesti keele ja
Neljapäeval, 28. märtsil toimus „Poeetiliselt korrektne“ esitasid Mart
kirjandusega seotud üritused toovad
koolis juba kümnendat korda luule Juure, Contra, Keiti Vilmsi ja Oliver
meie keele ja kultuuri noortele veidi
kavade konkurss. Selleaastane teema
Lombi sõnamänge õpetajad Tiia, Vii gi lähemale.
oli keel, mis on mõistagi seotud
ve, Koidula, Kadri ja huvijuht Silvi.
Koidula Takk
Rapla Kesklinna Kooli õpetaja
keeleaastaga. Esimest korda osalesid
Puhas rõõm oli kuulata kaks tun

Rapla Vesiroosi Kooli
tegus teatrikuu lõpunädal

V

esiroosi Koolil on Nar
va Soldinio Gümnaa
siumiga pikaajalised
sõprussidemed, mille
le on aastaid tagasi al
guse pannud meie koo
li vene keele õpetajad
Tatjana Palusaar ja Ljudmilla Tšernõ
ševa. Nüüdseks on need kasvanud tal
visteks ja kevad-suvisteks traditsioo
nilisteks noortekohtumisteks, millele
andsime 27. märtsil stardipaugu. Ka
heksa Narva noort saabusid Raplasse,
et kogeda meie kultuuride erinevusi
eesti peredes ja koolis. Noortekohtu
mise moto on õigustatult „Oleme ühe
päikese kiired“, eesmärgiks tolerant
ne ja sõbralik kultuuridevaheline sõp
rus ja tundmaõppimine rahumeelse
Eesti loomise-hoidmise eest.
Lisaks erinevatele koostegemiste
le kattus kohtumine ka teise suure et
tevõtmisega meie koolis – korralda
sime Raplamaa teatripäevi kooliteat
ritele. 150–160 noort inimest kõiki
dest vanuseastmetest – just nii pal
ju oli sellel aastal näitlemishuvilisi
noori ja kooliteatreid meie maakon
nast – kogunes 29. märtsil Rapla Ve
siroosi Kooli teatripäevadele. Teatri
päevad korraldas Vesiroosi Kooli teat
ristuudio Ega Vist. Põnev nädalava
hetus 14 etendusega oli meeleolukas
ning pakkus kindlasti ka Narva noor
tele suure elamuse. Ühiselt tehti kaa
sa ka õpitubades ja õhtustel teadus

Loomeruumi teatritrupi etendus „ Piraadilugu“. 

katsetel. Festivaliöö Vesiroosi Koolis
kujunes loomulikult põnevaks seiklu
seks nii mõnelegi. Soldino noortele oli
üllatuseks selline koosolemine kooli
maja ruumides.
Pühapäeval sõitsid aga noored
koos Narvasse vastukülaskäigule.
Kohtumine Narvas küll artikli kirju
tamise ajal kestis veel, aga senini olid
elamused ainult positiivsed.
Oleme korraldajatena väga tänu
likud kogu kooli kollektiivile ja mees
konnale usalduse eest.
Siinkohal täname väga peresid,
kes võtsid noori vastu ja sisustasid
nende vaba aega. Narva õpilasi võtsid
vastu Kärolin Kiin, Nora Riisenberg,
Anete Kuusik, Sandra Kala, Ann Kat
re Karlep, Kärt Gertrud Rannamets,
Henriette Olonen ja Emma Uuskam.
Samuti oleme tänulikud ka Narva vene
peredele, kes võõrustasid meie noori.
Toon siinkohal Narva-poolse part

FOTO: eva Hindremäe

neri õpetaja Tatjana Okuneva saade
tud kirja: „Mängime hästi palju, ot
sime erinevusi ja sarnasusi tradit
sioonides, otsime, mis meid ühen
dab, arutame stereotüüpe. Leidsime,
et meil on palju sarnast, et see, mida
saab internetist rahva kohta leida, ei
pruugi olla tõsi või levinud. Et erine
vused tulenevad pigem perekonnast.“
Minu kui projektijuhi rõõm on tõ
deda, et lapsed ja noored on haka
nud omaks võtma ideed, mille nimel
tegutsen: õnnelik on see, kes oskab
nautida protsessi. Kogesin seda, kui
4. klassi trupi lapsed tulid kolm päeva
peale teatripäeva küsima, kas me veel
etendusega esineme ja kuidas mulle
meeldis nende teostus. Nad ei märga
nudki, kui autasustamisel nende eten
dus parimaks tunnistati ja maakonda
esindama saadeti. Olen tänulik.
Krista Olesk
teatriõpetaja

A

prilli viimasel nädalavahetu
sel toimus Otepääl põhikoo
lide kooliteatrite riigifestival
(5.–9. klass). Raplamaad esindas ju
ba kolmandat aastat järjest Juuru
Eduard Vilde Kooli näitetrupp. See
kord juhendaja Kalle Kõivu kirjuta
tud näidendiga „Peatus“.
Kokku oli üle Eesti kohale tul
nud 18 truppi ligi 200 noore näitle
jaga. Vaatamist ja kaasa elamist jät
kus kaheks pikaks päevaks. Eten
dusi hindas kolmeliikmeline žürii
koossesus Virko Annus, Marika
Palm ja Sven Karja.
Juuru Eduard Vilde Kooli näite
truppi tunnustati dramaturgi eri

preemiaga (Kalle Kõiv) ning kahe
parima näitleja eripreemiaga (Lau
ra Karen ja Liis Juganson).
Samuti valiti Juuru kooli näite
trupp juba kolmandat aastat järjest
riigifestivali laureaatide sekka.

Näidend „Peatus“ on fantaasia
lugu 12-aastase Eno Raua ja 8-aas
tase Aino Perviku juhuslikust koh
tumisest 1940. aasta suvel metsade
ja põldude vahelises bussipeatuses.
Bussi oodates kohtuvad nad mitme
omanäolise tegelasega, kes mõjutavad tugevasti nii Eno kui ka
Aino hilisemat loomingut. Päris
elus kohtusid tuntud lastekirjani
kud 1950. aastatel. Nende abielust
on sündinud tuntud kultuuritegela
sed Rein Raud, Piret Raud ja Mih
kel Raud.
Etenduses mängivad Juuru koo
li 6. klassi õpilased Liisi Karen, Lau
ra Karen, Liis Juganson, Eneliisa
M. Schmidt. Juhendas Kalle Kõiv.
Etendust „Peatus“ on võimalik
vaadata 30. mail kell 19.30 Juuru
rahvamajas kevadkontserdil.
Juuru Eduard Vilde Kool

Rapla Vesiroosi Kool võtab alates
2019/2020. õppeaastast tööle

eesti keele ja kirjanduse
õpetaja,
keemiaõpetaja,
saksa keele õpetaja,
IT-spetsialisti.
Kandideerimiseks palume saata avaldus, elulookirjeldus ja
kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 26. maiks 2019
aadressil Viljandi mnt 69, Rapla või vesiroos@vesiroos.edu.ee. Info telefonil
489 0121, 489 0120 või meilitsi jaan.reimund@vesiroos.edu.ee.
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P. Kerese
30. mälestusturniir males

laupäeval, 11. mail algusega kell 10.00
Rapla Kultuurikeskuses
Tallinna mnt 17a, Rapla

Võistluse ajakontroll:
15 min + 2 sekundit käigule
Info ja registreerimine
Olavi Pai 5398 1545
Toetajad: Kultuurkapitali Raplamaa
Ekspertgrupp, Rapla Maakonna Spordiliit,
Rapla Vallavalitsus, Rapla Kultuurikeskus

Kutse laste treeningutele

R

apla vallas on viimased seit
se aastat laste jalgpallitree
ninguid korraldanud Rapla
maa Jalgpallikool. Koo
lis töötab viis täiskohaga ja
kolm osalise tööajaga tree
nerit. Lähiajal kollektiiv veel
suureneb, kui kooliga liitub paar noor
tetreenerit, üldfüüsilise ettevalmistu
se treener ja füsioterapeut. Treeningu
tel osaleb üle 150 lapse ja kogu klubis
kokku ligemale 250 last. Peamine tege
vus toimub Rapla linnas Kesklinna Koo
li staadionil. Talvel kasutame erinevaid
võimlaid ja Kaerepere kunstmurustaa
dionit. Vanemate laste gruppidega sõi
detakse talve treeninguteks ka Tallin
na, kus on kasutada kunstmuruga jalg
pallihallid.

Mis vanuses lapsed on oodatud
ja kuidas liituda treeningutega?

Esimene jalgpallilähedane tegevus al
gab lasteaedades kohapeal, kus korra
nädalas toimuvad 5–6 ja 6–7aastaste
laste jalgpalliringid. Neid me päris tree
ninguteks ei liigita, see on esmatutvus
jalgpalliga. Valla igasse lasteaeda kah
juks jalgpalliring ei jõua, pole olnud töö
jõudu, kes selle töö kõik ära teeks, aga
lootust on suuremaks haardeks.
Esimene treeningugrupp luuakse
koolieelikutest ja 1. klassi lastest sep
tembrisoktoobris ja nemad käivad koos
korra või kaks nädalas staadionil ning
talvel võimlas. Kevaditi, kui lasteaia
jalgpalliringid töö lõpetavad, loome ka
uue lasteaialaste grupi, kes hakkavad
käima korra nädalas staadionil.
Siit edasi tulevad juba riburadapidi
vanemad treeningugrupid kuni güm
naasiumi lõpuni.
Liitumiseks tuleb võtta ühendust
klubiga, et leppida kokku, kuhu tulla
proovima. Kui on juba teada, millal ja
kus treening toimub, võib ka otse koha
le tulla ja saab lisainfot treenerilt.

Kas tüdrukutele on ka
oma grupid?

Tule
jalkatrenni!
Raplamaa Jalgpallikool
kutsub lapsi uutesse ja juba
tegutsevatesse treeninggruppidesse
Grupid Raplas:
UUS GRUPP – 2011–2013.a. sündinud lapsed.
Teisipäev kell 18.30 Rapla Kesklinna Kooli staadion.
2010–2012.a. sündinud poisid.
Teisipäev ja neljapäev kell 17.30 Rapla Kesklinna Kooli
staadion. Algajad ja väiksema kogemusega.
2010–2011.a. sündinud poisid.
Esmaspäev, kolmapäev ja neljapäev kell 15.00
Rapla Kesklinna Kooli staadion. Edasijõudnud.
2008–2009.a. sündinud lapsed.
Esmaspäev, kolmapäev ja neljapäev kell 15.00 Rapla
Kesklinna Kooli staadion. Algajad ja edasijõudnud.
2005–2007.a. ja 2003–2004.a. sündinud lapsed.
Treeningud kolmel korral nädalas.
Küsida lisainfot info@raplamaajk.ee
Liitumiseks pole tarvis eelnevat kokkupuudet jalgpalliga,
piisab vaid tahtest.
Enne esimest treeningut soovitame meile helistada või kirjutada
tel 528 1232, info@raplamaajk.ee, www.raplamaajk.ee

Rapla vallas jalgpallikoolil praegu toi
mivat tüdrukute treeningugruppi ei ole,
aga juba selle aasta juulis või augustis
anname Rapla tüdrukute grupile uue
avalöögi, kui toimub ainult tüdrukutele
mõeldud viiepäevane jalgpalli linnalaa
ger. Laager toimub Raplas ja oodatud on
10–14aastased tüdrukud. Laagri jät
kutegevus on treeningugrupi loomine
Raplasse. Kaks tüdrukute gruppi tegut
seb meil Märjamaal. Tüdrukute jalg
pall kogub aina suuremat populaarsust
ja praegu mängib Eestis ligemale 1200
tüdrukut. Meistrivõistlustel osaleb 52
võistkonda, mis on kaugelt rohkem kui
teistel pallialadel kokku.

Mured ja väljakutsed

Viimaste aastate trend lastespordis on,
et lapsed tegelevad väga paljude asjade
ga. Huvialasi, millega lapsed saavad te
geleda, on viimaste aastatega jõudsalt
juurde tulnud, aga kahjuks pole kasva
nud sportivate laste hulk. Rapla vallas
on regulaarselt sportivaid 7–19aastasi

Lastega Soomes turniiril.

lapsi vaid natukene üle kolmandiku sel
les vanuses laste koguhulgast. Lapsed,
kes on aktiivsed, on aktiivsed mitmel
alal. Kindlasti on mitmekülgsus lapsele
kasulik, kui seda tehakse läbimõeldult.
Soovitame 1.–3. klassini proovida
erinevaid alasid ja spetsialiseerumine po
le veel tähtis, aga edasi tuleks valida üks
põhiala ja pühenduda sellele ning selle
kõrvalt, mitte arvelt, harrastada veel teist
või teisi alasi. Spordis ja muudel eluala
del on järjepidevus arengu alus!
Ülal kirjeldatud trendid on ka jalg
pallikooli pannud tegutsema ja me juu
rutame uut gruppide komplekteerimise
ja struktuuri ülesehituse mudelit. Seda
mudelit tahame hakata kasutama selle
aasta sügisel, kui oleme seda täpsemalt
ka lapsevanematele tutvustanud.
Kui seni on gruppide komplektee
rimine olnud suuresti vanusepõhine ja
paljuski juhitud emotsioonist, siis edas
pidi soovime kasutada kindlat struk
tuuri.
Kuni 3. klassini treenitakse vanuse
põhises treeningugrupis ja sealt eda
si tehakse vahet kahel grupil: huvigrupp
ja spordigrupp.
Need valikud, millises vormis soovi
takse tegevust jätkata, tehakse koos klu
bi, lapsevanema ja lapsega.
Huvigrupid (4.–9. kl) – lapsed
kelle huvi spordiala vastu pole nii tõsi
ne või jagab ta oma aega mitme huviala
vahel. Laps osaleb väga ebaregulaarselt
ja periooditi on üldse eemal. Treenin
gud kaks kuni kolm korda ja osalemine
vastavalt võimalustele. Võistlusmoment
marginaalne.
Spordigrupp (4.–9. kl) – jalgpall
on lapse esimene valik tema enda soovil
ja teiste aladega tegeleb ta kõrvalt, mitte
põhiala arvelt. Suurem treeningukoor
mus, aga mitte suurem kui eakohane
ja piisava puhkeajaga. Rohkem võistlu
si. Klubi poolt parimad treeningutingi
mused, treenerid ja tugiteenused. Tree
ninglaagrid Eestis ja välismaal. Spordi
grupiga on seotud ka Rapla Gümnaasiu
miga koostöö ja loodav jalgpalliakadee
mia grupp 10.–12. klassi lastele.
See muutus saab tehtud laste
huvides ja et tegevus toimiks ka pikemas
perspektiivis. Üks peamisi põhjus on
laste väljalangevus spordist/jalgpallist

Foto: siim riisenBerG

alates 5.–6. klassist. Paari trennis
käidud aastaga on nende, erinevasse
gruppi kuuluvate laste vahel oskuste
ja kehaliste võimete taseme vahe juba
nii suur, et üks lastest ei soovi enam
trennis käia, sest ta ei oska ja keegi ei
taha mitte osata. Teise lapse areng saab
aga pidurdatud, et oodata teisi järele,
ning siis võib valik olla ka loobumine.
See otsus on riskantne, aga mööda
pääsmatu, kui tahame, et lapsed tree
niksid ka vanemas vanuses ja meile kas
vaks heal sportlikul tasemel mängijad
esindusmeeskonda ja noortekoondistele
ning miks mitte Akoondisesse läbi mõ
ne koostöö klubi meistriliigas.

Millega klubi veel tegeleb?

Lisaks igapäevastele treeningutele ja
meistrivõistlustel osalemisele korral
dame ka mitmesuguseid üritusi. Las
teaialastele korraldame kevaditi Rapla
maa Vutitrallit, augustikuus on Rapla
maa Jalkafest. Suvel saavad nooremad
lapsed osaleda ööbimiseta linnalaagris,
mille vastu on alati suur huvi. Talvel
korraldame saaliturniiride sarja Rapla
maa JK Saalikarikad. Lapsevanematele
on meil ellu kutsutud oma treenimise/
mängimise grupp ja osaletakse rahva
liiga tasemel. Noortegruppidega osale
me igal suvel välismaal turniiridel.
Koostöös Rapla vallaga haldame
Rapla Kesklinna Kooli staadionit – nii
dame, kastame, korraldame hooldust jm.

Rõõmud

Suurim rõõm on selle üle, et Rapla saab
oma kunstmuruväljaku, mida on ju
ba aastakümme oodatud. Väljak peaks
Rapla Kesklinna Kooli staadioni kõr
vale valmima selle aasta hilissügiseks.
See annab kohalikule jalgpallile korra
liku tõuke. Suuremad lapsed saavad pa
remates tingimustes ka talvel treenida
ja pisemad lapsed viime vähemalt kor
ra nädalas ka talvel õue treeni. Selle tu
lemusel avanevad teistele aladele näi
teks võimlaajad, mis seni meie käes ol
nud, seega võidavad kõik.
Rapla Vallavalitsus on olnud klubile
väga hea partner algusest peale ja loo
dame sama head koostööd ka tulevikus.

SaDOLiNi SPORDiHOONeS
11. mail kl 10 sulgpalli GP sarja finaal
24. mail kl 19 Kadi võimlejate kevadkontsert
25. mail kl 10 U14 vanuseklassi finaalturniir
korvpallis
26. mail kl 10 U14 vanuseklassi finaalturniir
korvpallis
• 3. juunist oleme avatud e–R kl 9-21 (võimalus
kasutada sauna e-N kl 17–20 R kl 15–20)
• L ja P suletud
• Kell 9–16 kehtib soodusaja hinnakiri,
kl 16–21 tippaja hinnakiri

Rapla maakonna 2019
korvpallimeistrivõistlused
Viimaste voorude mängud
Alu spordihoones
Laupäev, 11. mai
Kl 12 N-Rühm vs RS Kate / Ruudus Ehitus
Kl 14 Rapla Korvpallikool vs JUURU
Laupäev, 18.mai
Kl 12 Rapla Mets vs JUURU
Kl 14 N-Rühm vs BC Rapla
Lõpetamine

taavI tÜvISt

raPlamaa jalGPallikooli juhatuse liiGe
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Tööle kaasa!

Aktiivne aprill
RAVANK-IS

E

S

elle aasta südamekuul on pööra
tud just tähelepanu liikumisele,
mistõttu tahaks tõsta esile kaht
suurepärast liikumistegevust noortele.
Esiteks on Rapla valla avatud
noortekeskus algatanud sel aastal
spordiürituste sarja, kus noored saa
vad võistelda ja kogude kogemusi eri
nevatel spordialadel. See ettevõtmine
ootab just neid noori, kes pole oma ala
„profid“ tegijad. Korralduslik külg on
noorte aktiivi kanda, eesotsas Mar
kos Sadivskiga, kes on südameasjaks
võtnud meeskondlikud mängud. Ma
ha on peetud juba kaks turniiri: saa
lijalgpallis ja korvpallis.
5. aprillil kogunes Alu spordihoo
nesse üle kahekümne korvpallihuvi
lise noore vanuses 13–18 eluaastat.
Moodustati viis võistkonda, kus män
giti kolm kolme vastu. Kohtunikud
olid Virve ja Madis Pärn ning platsil
andis vilet 17aastane Taniel Alumets.
Kui paaritunnine turniir oli lõppenud
ja võitjad selgunud, said kõik osale
jad kaasa lüüa veel ülesaalimängus.
Lisaks väikestele auhindadele ootas
kõiki maitsev kringel kehakosutuseks.
Sära noorte silmis ja tõeline män
guõhin teevad sellise liikumissarja
tõeliselt kaasahaaravaks ja täname
nende saalivõimaluste eest, millega
meile on vastu tuldud.
Teine liikumissoovitus, kuhu soo
vime noori rohkem kaasa haarata, on
Pilates noortele. Tänu selleaastasele
huvihariduse ja tegevuse rahastuse
le on noortele treeningud täiesti tasu
ta. Kuigi võib noortele „selline võim
lemine“ tunduda igav, oskab treener
Aliis Sarapik (OÜ Treksi Teraapiad)
seda noortepäraselt ja kaasahaara
valt edasi anda. Veel terve maikuu tei
sipäeva õhtuti on võimalik treeningu
tes osaleda. Suvel tunde ei toimu, jät
kame taas septembris.
Aprill oli aktiivne ka muu tegevu
sega: virtuaalne töötuba noorsootöö
taja elukutse tutvustamiseks, tervise
nädal, pinksiturniir jne. Kõigist nen
dest ja uutest ettevõtmistest saad üle
vaate, kui jälgid meie tegemisi Face
booki uuelt lehelt Rapla Valla Avatud
Noortekeskus.
MerIke reGo

ravank-i noorsootÖÖtaja

Saale iti (vasakul) ja triin Pihlap. Fotod: rait PihlaP

Leandra Kalf

Foto: rita kikajon

marjette tammik

Foto: valdo tammik

Rapla Muusikakooli
keelpillimängijad olid
konkursil väga edukad

M

uusikakoolide õpi
laste mõõduvõtmi
seks on Eesti jaga
tud regioonideks.
Rapla Muusika
kool kuulub suu
rimasse, Loode
Eesti regiooni, kuhu kuulub üle
kahekümne muusikakooli Harju,
Rapla, Lääne ja Hiiumaalt. 10. ap
rillil toimus Keila Muusikakooli vä
ga hea akustikaga saalis noorte keel
pillimängijate konkurss.
Kõik meie õpilased esinesid suu
repäraselt. Konkursilt toodi koju
üheksa auhinnalist kohta ja neli dip
lomit.
I koha said õdedest viiuldajad
Saale Iti (II vanuserühm) ja Triin
Pihlap (V vanuserühm) , kes on mõ
lemad Tekla Tappo õpilased; Mai
ken Miku õpilane Leandra Kalf
(III); PaulGunnar Looranna tšello
õpilane Marjette Tammik (II).

SAUNA 12 RAPLA; TEL.
4855692, 4856575,
SAUNA 12 55525473
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 erialadele: akordion
järgmistele
metsasarv
vioola
klaver
trompet
viiul
akordion
klarnet
tšello
metsasarv
vioola
klaversoololaul
klarnet
tšello
soololaul
saksofon
kontrabass
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 on tasuline.
KONSULTATSIOONID, milles saab informatsiooni
KONSULTATSIOONID, milles saab informatsiooni katsete ja
katsete ja muusikakoolis
õppimise
kohta,
muusikakoolis
õppimise kohta, toimuvad
3.–4. juunil
kelltoimuvad
14.00–18.00 03. –
04. juunil kell 14.00toimuvad
-18.00 5., 6., 7. juunil kell 14.00–18.00.
SISSEASTUMISKATSED
SISSEASTUMISKATSED
toimuvad 05., 06., 07.
Palume katsetele registreeruda konsultatsioonis või
JUUNIL
14.00
- 18.00.
tel
555 25473.KELL
Sisseastujal
tuleb
ette valmistada üks laul ilma saateta.
Palume
katsetele
registreeruda
konsultatsioonis või tel.
LASTEVANEMATEL palume esitada:
1.
Avaldus
(blanketi
saab
täita
konsultatsioonis
või
55525473. Sisseastujal tuleb ette valmistada
üks laul ilma
kodulehel või katsetel)
saateta.
2. Üks foto (3x4)
LASTEVANEMATEL
3. Koopia sünnitunnistusestpalume esitada:
1. Avaldus (blanketitoimub
saab vastuvõtt
täita konsultatsioonis
või
ETTEVALMISTUSKLASSI
5–6-aastastele lastele
septembris
(vastu võetakse
kõik soovijad).
kodulehel
või katsetel)
2. 1 foto (3X4)
3. koopia sünnitunnistusest
SEPTEMBRIS toimub vastuvõtt 5-6-aastastele lastele
ETTEVALMISTUSKLASSI (vastu võetakse kõik

II koha vääriliseks tunnista
ti Maiken Miku õpilane Liisbeth
Fuchs (II vanuserühm), Hanna Luu
kas (V) ja Mia Sepp (VI), kes on mõ
lemad Tekla Tappo õpilased.
III koha said Marleen Tilga
(VIII vanuserühm), kelle õpetaja on
Tekla Tappo, ja PaulGunar Looran
na õpilane Maria Luukas (II).
Diplomi tõid koju Maiken Mi
ku õpilased Ingrette Hermanson
ja Kertu Reimal ning PaulGunnar
Looranna õpilased Markus Peäske
ja Christian Viiart. Tublilt esinesid
konkursil ka Maiken Miku õpila
sed Vaike Mürk, Kirke Kõiv ja Ja
kob Ermann.
Kontsertmeistritena toetasid
meie noorte keelpillimängijate esi
nemist Kristi Hinsberg, Lilian Jõe
saar, ja Aleksei Lõgun.
rIta kIkaJoN

raPla muusikakooli direktor

esti KaubandusTöös
tuskoda algatas 2017.
aasta kevadel juhtpro
jekti „Võta laps töö
le kaasa“. Algatus seis
nes selles, et kokkulepi
tud ajavahemikul avasid
Eesti ettevõtted oma uksed tööta
jate lastele, et neil oleks võimalus
vanemate tööga ja töökeskkonna
ga lähemalt tutvuda. Algatuse ees
märk oli ergutada koostööd tööand
jate, lapsevanemate ja koolide vahel
ja selle käigus anda lastele tööelu
ga tutvumiseks uusi võimalusi. Pro
jektis osales kaks kooli: Peetri Las
teaedPõhikool Harjumaal ja meie
maakonnast Rapla Vesiroosi Güm
naasium.
Nüüdseks on algatuse nimi lü
henenud ja selleks on saanud „Töö
le kaasa“. Kabala LasteaiaPõhikooli
õpilased liitusid ettevõtmisega eel
misel aastal. Arusaadavatel põhjus
tel ei saa kõik vanemad oma lapsi
töö juurde kaasa võtta, aga tööand
jaga kokkuleppel võib külla minna
ka kahekesi või mitmekesi. Nii käi
sidki eelmisel aastal 7. ja 8. klassi
õpilased kahe lapsevanema tööko
has – kasevineeritehases Kohila Vi
neer OÜ ja toiduettevõttes Saarioi
nen Eesti OÜ.
Sellel aastal osalesid ettevõt
mises 1.–7. klassi õpilased. 18.–22.
veebruarini käidi vaatamas turun
dusjuhi, IT konsultandi, koka, met
satöölise, talupidaja, tarkvarainse
neri, ehitaja, lasteaiaõpetaja, me
haaniku, tootmistöölise ja juhataja
tööd. 1.–3. klassi õpilased said kaa
sa töölehe, kuhu tuli kirja panna et
tevõtte nimetus, vaadeldava inime
se ametinimetus ja vastata küsimu
sele, miks see amet on tähtis. Lap
sed joonistasid oma vanemate tööst
ka toredaid pilte.
Mõned väljavõtted õpilaste töö
lehtedelt:
„Minu isa töö on väga tähtis, sest
masinaid korras hoides saab hoolit
seda põldude eest, siis saab loomade
le sööta ning loomad annavad piima.“
„Minu isa töö on väga tähtis, sest
kõik masinad, mis toodavad looma
del süüa, peavad olema korras, siis
on inimestel ka kõhud täis.“

24. mail kell 18.00
Rapla Kultuurikeskuses

Rapla Muusikakooli
kevadkontsert
Esinevad solistid, ansamblid ja
sümfooniaorkester
Olete oodatud!

Rapla Muusikakooli
45. lennu

KONTSERT - AKTUS

toimub pühapäeval, 26. mail kell 12.00
Rapla Kultuurikeskuses.
Esinevad kõik
lõpetajad.
Olete oodatud!

alvar aarma ja Karl-artur Kuusemets külas alvari isa töö juures.

Gertu-Liis Raudsepp külas emal
Purku lasteaiarühma muumi köögis.

„Minu isa töö on väga tähtis, sest
muidu poleks maailmas läbipaist
vaid asju.“
„Minu ema töö on väga tähtis,
sest lapsi peab hoidma ja kasvatama.“
„Minu isa töö on tähtis, sest talu
pidajaid on väga vähe.“
„Minu isa töö on väga tähtis, sest
ta ehitab maju ja muidu poleks ini
mestel kodusid.“
6. ja 7. klass täitsid juba veidi
põhjalikumad töölehed, vaatlesid
tööülesandeid ja keskkonda, panid
kirja tööks vajalikke oskusi ja ise
loomuomadusi, hindasid tervise
riske ning tegid vanematega lühiin
tervjuu.
Nii laste kui ka emadeisade ta
gasisidest tuli välja, et päev pakkus
kõigile üllatusi. Kui üldjuhul lapsed
teavad, kus nende vanemad tööta
vad, siis seda, mis on nende ame
tinimetus ja milles täpsemalt seis
nevad nende tööülesanded, ei tea
ta. Kindlasti sai selgemaks, miks on
erinevad tööd vajalikud ja et iga töö
tegija on tähtis.
Salle NurMeta

kaBala lasteaia-Põhikooli
karjäärikoordinaator
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ÕNNitLeme

UUeD KODaNiKUD

90

KaRL SULU
RiKO mURUmaa
jeSPeR RÄNNeL
aLeXaNDeR eRm
KaRL SeBaStiaN VÄLK
RaLF tRUmmaL
RaLF LUSti
aLeX mÄNNiSaLU
jaRON VUGt
jaaGUP ViSK
ROLaND SaaR
LeNNa KiViNUKK
aLiiS tOHVRe
miLeeNe tŠeVKa
KRiStiiNa KaSK
eLaNORa miHKeLSON
iRiS LiLaNDeR
emma-SOFia Niit

HeLGa PaRKeR
SeLma KaiSLa
aSta mÄe
meeta Kamat
meeRi KaRLSFRei
eLeNa maKUS
RiCHaRD KRaUS
SeNta-LiNDamaRGaReta PUKK
aSta HeRmaKÜLa
jeGOR aNDRejeV
LiNDa ReiDLa
HeLeNe VaLGUR
aita PaeS

80

eLLeN LeiNmetS
RUtH KLaUS
eLLeN aRRO
HeLVe SatSi
ÜLO PÜÜ
aime SteiN
iLmaR tUNNeL
miLVe KiiK
maie SUitSLePP
aVO KiVitOa
HeLjU KaaRSaLU
LeiLi metS
HeLjU KaLjUmetS
Lii KRUUS
Lemmi ROHtLa
eNDeL jaaNi
VaLDO RaaDiK
aSta SatSi
eLVi HaaVaSaaR
URVe POROVaRDja
jaaK maRtiN
maie ORmUS
eNNU KUUL
aNtS SeeRSaNt
aime jÄRViNe
aaDO-eNDRiK KeSKÜLa
HUKO PeeteRSOO
SaLme KaRLSON
HeiNO Niit
HeLjU OLUP
HiLja RaNDma
jaaN iLVeS
HeLje OtteNS
Lea tÄHeVÄLi
ZaKRO BReGaDZe
LiNDa LiPStUHL
LiNDa SiLmaN
iLmaR LaaK
ViLme PaLUOja
eLLe aLLeR
LaiNe GeRSt
NeLLi miKSON
maie aSVeiD
Rita BLOND
aLLi PiPaR
maRGUS eNNa
NeiDa-imBi KRUUSVaLD

70

ÕiLme tOOSt
PiLLe SaLUmÄe
LeiDa jÜRGeNSteiN
URmaS tOmiNGaS
eRNSt mÜÜRiPeaL
Liia PRiimÄGi
URVe LaaNe
ViiVe OKSaaR
HeLjO KaLLaSmaa
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HeLDUR
BRiStOL
eVaLD KUKK
jÜRi RiiSaLU
VaLDO ReBaNe
HeLmUt ÕiS
jaaN
metSSaLU
iNDReK taLi

Ilmatu ilmapäev Kuusikul

meeta
PiHLamÄe
maRta KURReL
ViLma mURUmaa
ViRVe KaSK
aNNe-maRje
SOOme
ÜLLe Reemi
aiLi SCHÖN

änavu maikuus saab
Eesti
Ilmateenistus
100aastaseks. Vaid ühe
aasta võrra vähem on
ametlikke ilmavaatlusi
viidud läbi ka ühes Eesti
külmemaks kohaks pee
tud Kuusikul Rapla vallas.
Tähtpäeva äramärkimiseks ka
vatsebki Kuusiku Kandi Külaselts
selle aasta 25. mail tähistada Kuu
sikul ilmavaatluste 99. aastapäe
va üritusega, millele oleme nimeks
pannud Ilmatu Ilmapäev.
Sel päeval pakume põnevat te
gevus kõikidele (ilma)huviliste
le. Käime Kuusiku ilmavaatluste
ga seotud paikades ja vaatame, kui
das ennustatakse ilma tänapäeval.
Ilmaennustamise ja vaatluste

tegemise ajaloost annavad ülevaa ti pandud unikaalsed hetked toona
te Keskkonnaagentuuri sünoptikud. se ja tänapäeva Eesti ilmateenistu
Riigi Ilmateenistus eksponeerib lä se tööst, inimesed ja tehnika, kä
bi aegade kasutatud ilmavaatlusva sitöö ja kosmosetehnoloogia. Saab
hendeid. Lapsed saavad lennutada
uudistada ka põnevamaid Eesti il
tuulelohesid ja neid ka ise ise meis marekordeid.
Päeval toimub ka mõisakomp
terdada.
Ele Pedassaar Riigi Ilmateenis leksi ja kaunist parki tutvustav
ringkäik.
tusest räägib põnevaid jutte ilmast
Kohapeal saab ka kehakinnitust
nii lastele kui ka täiskasvanutele.
Kohal on ka Metsavanaks hüü – avatud on kodukohvik.
tud ilmatark Arvo Saidla, kes ja
Täpsem päevakava ilmub mai
gab oma tähelepanekuid, kuidas
esimeses pooles Rapla valla ko
loodusmärkide abil ilma ennustada. dulehel sündmuste kalendris ning
Kutsutud on meenutusi jagama
Rapla valla, Kuusiku mõisa ja Kuu
endised Kuusiku meteoroloogiajaa siku aleviku Facebooki lehtedel.
ma töötajaid.
Üritus on kõigile tasuta. Olete
Ilmapäeva ajaks jõuab Kuusiku oodatud osalema!
le ka fotonäitus „100 aastat Eesti il
aNtS Soodla
kÜlaseltsi juhatuse liiGe
ma(teenistust)“. Näitusel on kõrvu

Raplamaa Diabeetikute
Seltsi infopäev
Diabeetikute Seltsi infopäev liikmetele ja teiste
le huvilistele toimub 28. mail algusega kell 15
Valgre toas.
Sel korral võtame teemaks diabeetikute jalga
dega seotud probleemid. Uuringud on näidanud, et
diabeet on 40–70% kõikide alajäseme amputatsioo
nide põhjus. Tõhusa ennetuse ja raviga on enamikul
juhtudest võimalik amputatsiooni vältida. Diabeeti
lise jala all mõistetakse diabeetiku jalaprobleeme,
mis on tingitud närvide ja veresoonte kahjustustest.
Kõikidesse jalgade muutustesse, ka igasse väik
semasse haavandisse, peab suhtuma tähelepaneli
kult. Jalaprobleeme on võimalik ära hoida või neid
vähendada õige igapäevase hoolduse ja raviga.
PERHi õde Tiina Mitt tuleb meile külla ja an
nab nõu, kuidas oma jalgu hoida. Samas on võima
lus saada ülevaade diabeetikute jalgadele mõeldud
jalakreemidest.
Kõik huvilised on oodatud.

Linnulaulu hommik Raplas
22. mail algusega 6.30.
Kogunemine Rapla kalmistu juures (Alu tee 21)
Juhendab
Monika
Laurits-Arro

Linnulaulu õpe
kestab
1,5 tundi.
Lisateave Jüri Kõiv
tel 509 4480
jyrikoiv@gmail.com

Linnulaulu hommikut toetab Keskkonnaamet

erIka reINuMäGI
raPlamaa diaBeetikute seltsi juhatuse liiGe

RAP
L A MRAPLAS
AA
LINNULAULU
HOMMIK

Dementsusega
inimeste tugirühm

Kohtume 15. mail kl 17 rapla vallamajas
(Viljandi mnt 17, 2. korrus)

teema: dementsusega inimese kodukohandus
Registreerimine raplameelespea@rapla.ee
või tel 5343 9123 (Sigrid)
Mäleta mind helesinise helguse ja päikselise südamega!

toimub

22. mai 2019

algusega

06:30

Kogunemine Rapla kalmistu juures (Alu tee 21)
1. juunil kell
11-15
Linnulaulu õpe kestab 1 – 1,5 tundi

Rapla Elujõu Keskuse territooriumil, Ööbiku 2

Lilleoru lektor Aigi Vahingu loeng “Suhkrusõltuvusest
vabaks”
Juhendab Monika Laurits-Arro
Hingamisterapeut Psühholoog Anne Naelapea Imepuu Õpituba - puidust
Linnulaulu hommikut toetab Keskkonnaamet
meisterdamised Lastele mänguala Kogu pere kirbukas Lastekohvik
Lastele jalgra�a ohutussõidu prak�kad Meelte Kool Ja palju muud
huvitavat tegevust
Rohkem
infot www.elujoukeskus.ee
Lisateave: Jüri
Kõiv tel. 5094480
jyrikoiv@gmail.com

KUTSE
kohtumisele

Mihkel Zilmeriga,
kes on meditsiinibiokeemik, arstiteadlane,
teaduse populariseerija.

NORMAALNE SÖÖMINE
ON IMELIHTNE
Tasuta kohtumine toimub
Rapla Vesiroosi Kooli aulas

esmaspäeval, 13. mail
kell 14.00–16.00 koolide ja lasteaedade
töötajatele ja kell 18.00–19.30 kõigile
huvitatutele, eriti lapsevanematele.
Juttu tuleb tasakaalustatud toitumisest ja sellest,
kuidas toituda siis, kui vaja järgida erisusi.
Kõigi eesmärk on olla elujõuline ja terve.
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Taimevahetus
Juuru Rahvamaja peoplatsil 19. mail kell 10

KONSTELLATSIOONID
Juuru Rahvamajas 7. juunil 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

5. juunil juuru@raplakultuur.ee. Info: www.juururahvamaja.eu

Köögiviljataimed, püsi- ja suvelilled jpm. Info 529 0023.

L, 11. mail kell 18 „Vintis vanemad“ (komöödia )
kell 20 „tasujad: lõppmäng“ 3D (action, ulme, seiklus)
P, 12. mail kell 15 „Suur seiklus“ (animatsioon)
kell 17 „Pokemon“ (komöödia, seiklus, kogupere)
kell 19.30 „Heades kätes“ (draama)
K, 15. mail kell 18 „Pokemon“ (komöödia, seiklus, kogupere)
kell 20 „imelaps põrgust“ (õudus)
N, 16. mail kell 19 „Richardi hüvastijätt“ (komöödia, draama)
kell 21 „La Llorona needus“ (õuduspõnevik)
R, 17. mail kell 19 „Päike on ju samuti täht“ (draama)
kell 21 „john Wick 3: parabellum“ (märul, põnevik)
P, 19. mail kell 15 „Väike preili Dolittle“ (komöödia, kogupere)*
kell 19 „tants Pariisis“ (komöödia, draama, muusika)
K, 22. mail kell 19 „Kolm sammu sinuni“ (romantiline draama)
kell 21 „john Wick 3: parabellum“ (märul, põnevik)
N, 23. mail kell 19 „teen Spirit: laula südamest“ (draama, muusika)
kell 21 „Päike on ju samuti täht“ (draama)
L, 25. mail kell 19 „tantsi, kui jaksad“ (komöödia)
kell 21 „Hotell mumbai“ (draama, põnevik, ajalugu)
P, 26. mail kell 15 „aladin“ (seiklus, fantaasia, kogupere)
kell 19 „tantsi, kui jaksad“ (komöödia)

RaPLa KULtUURiKeSKUSeS
11. mail kl 10 Paul Kerese 30. mälestusturniir males.
info tel 5398 1545.
15. mail kl 19 Rakvere teatri etendus „Kaks tosinat
tulipunast roosi“. Pilet 13/15 eurot.
19. mail kl 14 eakate klubi Vikerkaar.
24. mail kl 18 Rapla muusikakooli kevadkontsert.
tasuta.
26. mail kl 12 Rapla muusikakooli 45. lennu kontsertaktus. tasuta.
28. mail ja 30. mail kl 18 Rapla laulustuudio
kevadkontserdid. tasuta.
29. mail kl 14.00 Raplamaa Kultuurikärajate kokkusaamine. Korraldaja Raplamaa kultuurinõukoda.
3. juunil kl 10–14 doonoripäev.
7. juunil kl 19 kinosaalis kontsert-vestlus „Filmid“.
Õpetaja angela Katkosilti ﬂöödiklassi õpilaste
esituses. Filmidest räägib Valter Uusberg.
Kaastegevad Rapla muusikakooli õpilased ja kooli
sümfoniettorkester. erinevate solistide, ansamblite
ja orkestri esituses saab kuulda suurepäraseid
filmimeloodiaid, taustaks katkendid filmidest ning
tervikuks seob selle Valter Uusbergi teemakohane
jutt.
8. juunil alates kella 10st Rapla melu 2019
kesklinnas, kodukohvikud, laulupeo tule tulemine,
100 tamme tammemäele, Susi öö kontsert
keskväljakul jpm.

RaPLa
KeSKRaamatUKOGUS
ÜRitUSeD
10. mail kell 16 Holger Oidjärve raamatu „Umajooga
ja terviseabi“ esitlus
23. mail kell 13 Lastega kohtub ilmar trull
5. juunil kell 13 Luulelõuna. Purku
Näitemängusõltlaste Selts esitab katkendeid
Kristiina ehini viimasest luulekogust „aga
armastusel on metsalinnu süda“
8. juunil kell 10–15 Raamatukohvik Rapla melu raames
NÄitUSeD
Ly Vaikmets-Vainu maalinäitus „ajakohin läbi
lummava jõulisuse ja värvide maagia“ saalis
Kevadnäitus „Ruum ja Disain stuudio õpilaste
keraamika“ fuajees vitriinis
Näitus „Reformatsioon, keel, Piibel“ fuajee seinal
tarvo-aro meti vitraažinäitus „Lillelised ruudud“
lugemissaalis
teaViKUte NÄitUSeD
„mida teha aias“ kojulaenutuses
„mis seal õitseb? “ lasteosakonnas
„eesti muusikud – juubilarid“ lugemissaalis
teaDe
Reedel, 31. mail raamatukogu suletud – sisetööpäev.

eeLK RaPLa maaRjamaGDaLeeNa KOGUDUSeS

Ettevõtlikkuse programm “Hobist ärini!

Ettevõtlikkuse programm “Hobist ärini!

Ettevõtlikkuse programm “Hobist ärini!

Oma hobiga tegelevatele kuni 29-aastastele noortele, kellel lõpetamata põhi-, kesk- või
Oma hobiga
tegelevatele
kuni
29-aastastele
noortele,
kellel55+
lõpetamata
kutseharidus;
lastega
kodus
olevatele emadele;
vanuses
töötutele põhi-, kesk- või

kutseharidus;
lastega
kodus olevatele
emadele; noortele,
vanuses kellel
55+ töötutele
Oma hobiga
tegelevatele
kuni 29-aastastele
lõpetamata põhi-, kesk- või

3 TASUTA
koolitust
kutseharidus; lastega kodus olevatele
emadele;
vanuses 55+ töötutele
3. ja 23. mail

3 TASUTA koolitust
IDEEMÄNG

3 TASUTA
koolitust SUHTEID?
ja 31. mail
KUIDAS
LUUA KASULIKKE
3. ja 23.9.mail
IDEEMÄNG
3. ja 23. mail

IDEEMÄNG

KUIDAS
MÕJUSALT
ESINEDA?
KUIDAS
LUUA
KASULIKKE
SUHTEID?
KUIDAS LUUA KASULIKKE SUHTEID?
Koolitused
toimuvad
Polgu
talu,
Lõpemetsa
küla,
16. mail
KUIDAS MÕJUSALT ESINEDA?Rapla vald,
mail
9. ja 31.16.
mail

9. ja 31. mail

16.Enekun
mail
OÜ

KUIDAS MÕJUSALT ESINEDA?

Koolitused toimuvad Polgu talu, Lõpemetsa küla, Rapla vald,
Koolitused
toimuvad Polgu
talu, Lõpemetsa küla, Rapla vald,
Vajalik eelregistreerimine:
www.mi.ee/koolitused
Enekun
OÜ
Täiendav info: Ene Laur
Enekun OÜ

ene.laur@neti.ee, tel: 526 5517

VajalikVajalik
eelregistreerimine:
www.mi.ee/koolitused
eelregistreerimine:
www.mi.ee/koolitused
Täiendav
info: info:
Ene Ene
LaurLaur
Täiendav
ene.laur@neti.ee,
tel: 526
5517
ene.laur@neti.ee,
tel: 526
5517

Laupäeval, 11. mail alates kell 9 „teeme ära!“
koristuspäev Rapla kirikus koos järgneva
talgusupiga Pühapäeval, 12.mail kell 12 emadepäeva
perejumalateenistus
Pühapäeval, 12. mail kell 15 jumalateenistus Purkus
Samaaria kojas
Neljapäeval, 16. mail kell 17 piiblitund pastoraadi
inglisaalis, kirikuisa tertullianus
Pühapäeval, 19. mail kell 12 armulauaga
jumalateenistus
Pühapäeval, 26. mail kell 12 armulauaga
jumalateenistus
Neljapäeval, 30. mail kell 12 taevaminemispüha
jumalateenistus
Pühapäeval, 2. juunil kell 12 armulauaga
jumalateenistus
esmaspäeval, 3. juunil kell 18 plokkﬂöödiansambli
Flauti eckernförde (Saksamaa) kontsert pastoraadi
saalis
Kolmapäeval, 5. juunil kell 19 orelimuusika õhtu
Pühapäeval, 9. juunil kell 12 nelipüha armulauaga
jumalateenistus, ristimis- ja leeripüha, laulab
koguduse segakoor
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Kuimetsa rahvamajas 12.mail 2019
kell 14.00
Laval

ERVIN LILLEPEA koos poja KARVINIGA
Pilet: 5€
Olete oodatud!
Info tel.53472669 Külliki

MAHTRA

150 aastat
esimesest
laulupeost

TALURAHVAMUUSEUM

85 aastat
esimesest
tantsupeost

kutsub

Eesti
XX
tantsupidu
tulekul

Muuseumiöö programm

ÖÖS ON MUSTREID

26. mail

Kl 18–20

teatame rõõmuga mõlemast
suursündmusest vägevatele
Rapla kandist loomejõu saanud
rahvakunsti loojatele Linda Rausile,
Ullo Toomile, Tiivi Lepikule.

18. mail kell 18–23

Juuru ajaloolises vallamajas (Juuru alevik, Veski 1)
• Kangastelgede kokkupanek
• Mahtra muuseumi kogude tekkide näitus

Kl 20.00 – 23.00

Atla-Eeru talupojakõrtsis
(Tallinna mnt, vallamajast paarsada meetrit Mahtra poole)
• Lõimelõngade käärimine
• Kaltsuvaiba kudumine, proovige julgelt!
• Piknik
• Saateks rõõmus Ave Sinika lõõtspillimuusika
Võtke kaasa moonakott, osavad näpud ja uudishimulik meel.
Muuseumi poolt karask/pirukas ja tee/kohv.

Muuseumi peamaja (Muuseumi 1, Juuru) avatud kl 11–20.
Info: tel 484 4199, info@mahtramuuseum.ee
Muuseumiöö üritused on tasuta.

Kohtumiseni!

Päevakava:
Kl 10 Rapla kalmistul Linda Rausi haual küünla
süütamine.
Kl 11 Purkus endise Järvakandi kooli eest liigume
tantsusammul Linda sünnikoju vokiratast seinale
kinnitama. Tõnise talu õuel tantsivad koos Raikküla
memmed ja naised ning tantsurühmad Linda ja
Talutütred.
Kl 13.30 Kalbus Ullo Toomi kivi juures kõnelevad
Ilma Adamson ja Heik Past. Tantsivad Kehtna
sega- ja naisrühm, Valtu nais- ja koolirühm ning
Talutütred.
Kl 16 Hageri surnuaial Tiivi Lepiku haual süütavad
tänutundes küünla tema endised õpilased ja
kaasteelised.
Rapla kultuurikeskuse naisrühm Talutütred ja Tiiu

Kevadkontsert
Juuru Rahvamajas 30. mail kell 19.30
Lisaks rahvamaja lauljatele, tantsijatele, pillimängijatele,
näitlejatele esineb ka Juuru kooli näitering maakonna ja
vabariiklikul teatrifestivalil laureaadi tiitli saanud etendusega.
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