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Statistika
Rahvaarv: 13 174
Pindala: 860 km2
Suurim asula:
Rapla linn 5034 elanikuga
Külasid 83, alevikke 5

Rapla vald tänas ja tunnustas

R

apla vald on rikas andekate, tegusate ja tublide inimeste poolest. 2018.
aastal leidsid meie tarmukate tegijate toimetamised äramärkimist ja
tunnustamist nii maakonnas kui
terves Eestis.
9. mai õhtuks olid paljud neist
kutsutud Juuru rahvamajja valla tänuõhtule,
kus anti kätte ka valla tunnustused 2018. aasta tegemiste eest ning tänukirjad.

RAPLA VALLA KAUNIS KODU 2018
Tiitel, millega tunnustatakse kauneid ja heakorrastatuid kodusid ning asutusi Rapla vallas.

Perekond Jõenurme kodu Raplas
Perekond Kivimurru kodu Sikeldi külas
Perekond Havamaa kodu Atla külas

RAPLA VALLA TÄNUKIRJAD
Rapla valla tänu aktiivse kaasalöömise eest
meie piirkonna turvalisuse ja avaliku korra
tagamisel.

Kaspar Kõiv (osales korrakaitselises
tegevuses 438 tundi)
Tarmo Tammus (312 tundi)
Janno Murumaa (916 tundi)
Helliki Jakk (347 tundi)

AASTA EMA
Aunimetus antakse Rapla valla elanikule, 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.

Rapla valla aasta ema 2019 on
Lea Edminster.
Lea ja tema abikaasa Matthew Edminsteri peres
kasvab kolm last – kaks tütart ja poeg.
Lea on olnud mitmete ettevõtmiste initsiaator, nagu kuus aastat Raplas toimunud jõululapse otsimise jõulumatk-perepäev. Ta on eestvedaja, tugi ja abi Rapla Vabakoguduse laste- ja noortetöös, muusikatöös, inglise keele tõlgina ja ka
diakooniateenistusel.

AASTA ÕPILANE
Aunimetus antakse üldharidus- või kutsekoolis õppivale Rapla valla noorele, kes on jäänud silma õppeedukuse ning õppetöövälise tegevusega.

Rapla valla 2018. aasta õpilane on Rapla
Kesklinna Kooli ja Rapla Muusikakooli õpilane
Kert Vahtre.
Kert Vahtre on lõpetanud kõik eelmised klassid
kiituskirjaga. Lisaks on ta andekas noor leiutaja,
ta osales eelmisel õppeaastal üleriigilisel noorte
leiutajate konkursil, kus tema töö valiti konkursi lõpuüritusele. Peale selle on Kert Vahtre väga
andekas noor muusik, ta õpib Rapla Muusikakoolis flööti ja lisapillina klaverit. Ta on saavutanud suurepäraseid tulemusi maakonna õpioskuste olümpiaadidel, mälumängudel, üleriigilistel matemaatikavõistlustel, rääkimata flöödikonkurssidest Eestis ja välismaal. Noormees
tunneb huvi ka komponeerimise vastu, ta on ise
kirjutanud juba mitu muusikapala. Kert Vahtre on ka aktiivne Rapla Maakonna Noorkotkaste liige.

Ühispilt vallajuhtide ja tunnustatutega.

AASTA HARIDUSAUHIND
Auhinnaga tunnustatakse haridusalaseid algatusi, saavutusi või jätkusuutlike traditsioonide hoidmist, elutööd või silmapaistvat tegevust valdkonnas. Auhind antakse üksikisikule,
kollektiivile, ühendusele või ettevõtjale, kelle tegevus valla hariduselus on olnud silmapaistev.

Rapla valla 2018. aasta haridusauhinna
pälvis Rapla Muusikakooli flöödiõpetaja
Angela Katkosilt.
Tema õpilased on saavutanud 35 aasta jooksul
konkurssidel väga häid tulemusi. Õpetaja koos
õpilastega on oodatud esinema nii Rapla vallas,
maakonnas kui kogu Eestis. Teda aktsepteeritakse kui loovat, andekat ja usinat töömesilast
kõikjal Eestis.

AASTA NOORSOOTÖÖ AUHIND
Auhind antakse isikule või kollektiivile,
kelle tegu on rikastanud valla noorsootööd.

Rapla valla 2018. aasta noorsootöö
auhinna pälvis Alu noortetoa noorsootöötaja
Virve Pärn.
Virve Pärn on väga noorusliku mõtlemisega
inimene, kes naudib noortega töötamist. Peale noortetoa avamist Alus leidsid lapsed kiiresti
tee noortekasse, kus lisaks laua- ja arvutimängudele korraldatakse ka mitmesuguseid noori
huvitavaid üritusi ja tegevust. Eluaegse spordi
inimesena on tal õnnestunud suunata nii mõnedki noortetoa külastajad spordi juurde ja vastupidi: trennis käivad noored satuvad üha enam
ka muul ajal noortetuppa. Ta on suure empaatiavõimega ja lastega töötamiseks vajalike iseloomuomadustega: sõbralik, lahke, hea kuulaja
ning oskuslik murede lahendaja.

AASTA SPORDIAUHIND
Auhind antakse isikule või kollektiivile, kelle
tegu on rikastanud valla spordielu või toonud
vallale tuntust.

Foto: Jaak Kadarik

Rapla valla 2018. aasta spordiauhinna pälvis
Kaitseliidu Rapla maleva saalihoki naiskonna
treener Tauno Sau.
Tänu Tauno Sauale on Rapla valla spordielu rikastunud saalihokiga. Eelmisel hooajal teeniti
naiskonnaga meistriliigas pronksmedal, sellel
hooajal treenib ta lisaks U-14 tüdrukuid. Mängijad iseloomustavad teda kui ausat, rõõmsameelset, kohusetundlikku, empaatilist ja väga
pühendunud treenerit. Tauno Sau mängib ise
oma meeskondadega saalihoki esiliigas ja maakonnaliigas.

AASTA KULTUURIAUHIND
Auhinnaga tunnustatakse kultuurilisi algatusi,
loomingulisi saavutusi või jätkusuutlike traditsioonide hoidmist, elutööd või silmapaistvat tegevust valdkonnas. Auhind antakse üksikisikule, kollektiivile, ühendusele või ettevõtjale, kelle tegevus kultuurielus on olnud silmapaistev.

Rapla valla 2018. aasta kultuuriauhinna
pälvis Lily Kononova.
Lily Kononova on Kaiu piirkonna kultuurihing.
Lily on korraldanud juba kolhoosiajast alates
Kaiu, Juuru, Kohila piirkonna inimestele teatris- ja kontserdilkäike, ekskursioone ja väljasõite, et maapiirkonna elanikud saaksid osa väljaspool maakonda toimuvatest kultuuriüritustest.
Viimastel aastatel on Lily Kononova viinud kogukonna inimesed eri maade kultuure tutvustavatele reisidele. Käidud on Tšehhis, Horvaatias, Ungaris ja Austrias. Tema juhtida on maakonna vene keele õpetajate ainesektsioon ning
korraldada maakonna parematele ainetundjatele ekskursioonid vene kultuuri ja olmega seotud paikadesse.

SOTSIAALVALDKONNA
TUNNUSTUS
Tunnustus antakse laiemalt sotsiaalvaldkonnas (sotsiaaltöö, tervishoid, tervisedendus, tur-

valisus, vabatahtlikud, tegelemine riskirühmadega, hingehoid jms) tegutsejatele, kelle silmapaistev tegevus on palju kaasa aidanud valla elanike sotsiaalse elukeskkonna ja nendega seotud teenuste rikastamisele ja täiustamisele.

Rapla valla 2018. aasta sotsiaalvaldkonna
tunnustuse pälvis Kaidi Mikkus.
Kaidi Mikkus on aastaid korraldanud Raplamaa
aasta ema valimist ja tunnustamist.
Ta on osalenud seitse aastat juhtrühma liikmena Saagu Valgus MTÜ tegevuses, korraldades transporti, pakkides kingitusi, aidates leida
koostööpartnereid, tutvustades külalistele Tallinnast ja mujalt ühingu tegevusi, aidates koostada aasta- ja majandusaruandeid. Samuti on
ta algatanud mitmeid heategevuslikke üritusi,
viinud läbi nii esemelisi kui rahalisi korjandusi
ning kogunud annetusi.

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

Rapla valla 2018. aasta majandusauhinnaga
tunnustati osaühingut Expolio.
Expolio OÜ on kasvav ja stabiilne Rapla valla
ettevõte, kes näitab soovi panustada ja arendada koduvalda. Ta annab tööd ligi 70 inimesele.
Suurepärast pühendumist ja koostöövalmidust
näidati Rapla Kultuurikeskuse renoveerimisel.
Suur tänu üritusel osalejatele, et olete ennast sidunud Rapla vallaga ja muutnud meie elu palju rikkamaks.
Palju õnne tunnustuse saajatele!
Täname Juuru rahvamaja peret, Kalle Kõivu,
Gerli Ogga, Maarika Riismaad, Jaak Kadarikku
ning Caiselle Cateringi tänuõhtu õnnestumisele
kaasaaitamise eest.
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Vallavalitsuse
istungid maikuus
Foto: Siim Solman

6. mai istungil

Rapla Vallavolikogu
esimees on
Margus Jaanson

S

enise vallavolikogu esimehe Rene Koka keskkonnaministriks nimetamise tõttu korraldati
13. mail Rapla vallamajas toimunud erakorralisel vallavolikogu istungil volikoguesimehe valimised. Salajase hääletamise tulemusena osutus
volikogu esimeheks valituks Margus
Jaanson (pildil).

Margus Jaansonil on omavalitsuse töö kogemust ülle 20 aasta: esimest
korda valiti ta Juuru Vallavolikogusse 1996. Volikogu juhatas ta aastatel 1999–2002. Sellele järgnesid jälle
aastad volikogu liikmena ning 2005–
2017 oli Margus Jaanson ametis Juuru vallavanemana.
Soovime uuele volikogu esimehele
kindlat meelt ja tarku otsuseid Rapla
valla juhtimisel.

Vallavolikogu 13. mai
erakorraline istung
Päevakorras oli kaks punkti: Rapla
Vallavolikogu esimehe valimine ning
volikogu sotsiaal- ja tervisekomisjoni
esimehe ja aseesimehe valimine.
Salajase hääletamise tulemusena vali-

ti volikogu esimeheks Margus Jaanson.
Sotsiaal- ja tervisekomisjoni esimeheks valiti Alar Mutli ning aseesimeheks Ants Raismaa.

31. mai volikogu istungil
Seati Telia Eesti kasuks isiklik kasutusõigus sideehitise majandamiseks
Rapla valla omandis olevatele Männi ja Võsa tänavale ning Rapla-Kaerepere kergliiklusteel asuvatele kinnisasjadele.
Otsustati mitte rakendada Rapla vallas Maidla külas asuva kinnisasja ostueesõigust. Lilleoru kinnisasjal asuvad muinsuskaitsemälestiseks tunnistatud kinnismälestised Maidla mõisa ait-kuivati ja Maidla mõisa laut.
Kehtestati Mahlamäe külas Niinemäe
maaüksuse üldplaneeringut muutev
detailplaneering. Detailplaneeringu
eesmärk on luua tingimused kuni
nelja üksikelamu püstitamiseks planeeringualale ja määrata tingimused
visuaalselt ja funktsionaalselt tervikliku väikese asumi kujunemiseks.
Anti Rapla vallale kuuluvad Kaiu aleviku ja Kuimetsa küla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatised alates 1. juulist 2019 vastutavale hoiule piirkonna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenuste jätkamiseks AS-ile
Rapla Vesi kohustusega säilitada piirkonna elanikele ühisveevärgi- ja -kanalisatsiooniteenuste jätkumine kuni volikogu poolt piirkonna vee-ettevõtja määramiseni. Infot saab
küsida AS Rapla Vesi tel 489 4374
või e-posti teel rapla.vesi@rv.ee.
Viidi läbi Rapla valla arengukava

2018–2025 muutmise esimene lugemine.
Kinnitati Rapla Vallavalitsuse liikmeteks vallavanem Meelis Mägi, Jüri
Morozov (abivallavanem haridus-,
kultuuri- ja sotsiaalvaldkonnas),
Triin Matsalu (abivallavanem majandusvaldkonnas), Heiti Vahtra
(arendusnõunik), Kristina Eesmets
(Juuru piirkonna juht), Agnes Kurvits (Kaiu piirkonna juht), Anne Leht
(Raikküla piirkonna juht).
Nimetati Margus Jaanson Rapla Vallavolikogu esindajaks Raplamaa
Omavalitsuste Liidu üldkoosolekul, tema asendajaks määrati Tarmo Lukk.
Nimetati Rapla valla esindajateks Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekul Margus Jaanson, Tarmo Lukk,
Meelis Mägi ja Heiti Vahtra. Margus
Jaansoni asendajaks määrati Andrus Tamm.
Nimetati Rapla valla esindajaks
Eesti Linnade ja Valdade Liidu
volikogus Margus Jaanson ja Meelis
Mägi. Margus Jaansoni asendajaks
määrati Tarmo Lukk.
Informatsiooni korras käsitleti Vahi
OÜ (Reinu III lubjakivikarjäär) versus Rapla vald kohtulahendit ning ettepaneku tegemist Keskkonnaametile mitte alustada Härgla lubjakivikarjääri keskkonnamõju hindamise
programmi koostamist.

Anti ehitusload:
• puurkaevu rajamiseks asukohaga
Pirgu küla, Palgi tee 2;
• päikeseelektrijaama rajamiseks
asukohaga Sikeldi küla, Vanavälja.
Otsustati võõrandada osaühingule Fesma Alu Rapla vallale kuuluv
Alu alevikus asuv Lao tn 4a kinnisasi (pindala 648 m²; sihtotstarve tootmismaa) hinnaga 1000 eurot.
Menetleti volikogule esitatavaid eelnõusid:
• Kaiu alevikus Maisimäe tee 2 asuva
kinnisasja võõrandamiseks enampakkumise korras;
• Karitsa külas asuva Järve kinnistu
võõrandamiseks otsustuskorras;
• ostueesõiguse mitterakendamiseks
Maidla külas asuvale Lilleoru kinnisasjale;
• Rapla valla arengukava 2018–2025
muutmiseks.
Kinnitati kolme sõiduauto kasutusrendile võtmiseks korraldatud lihthanke tulemused. Edukaks tunnistati Auto Forte Tallinn OÜ pakkumus maksumusega 64 549,78 eurot.
Kinnitati Rapla valla teede pindamiseks korraldatud riigihanke tulemused. Edukaks tunnistati ASi
TREV-2 Grupp pakkumus kogumaksumusega 224 338,98 eurot.
Kinnitati lapsehoiuteenuse osutamiseks korraldatava riigihanke alusdokumendid.
Anti luba Eesti Šnautserite Klubil
korraldada 15. ja 16. juunil 2019
kell 9–18 Rapla linnas Rapla Kesklinna Kooli staadionil avalik üritus
Eesti Šnautserite Klubi IPO ja PJK
meistrivõistlused.
Käsitleti Rapla Keskraamatukogu
kohvikuruumide rentimist. Otsustati kehtivat rendilepingut mitte
muuta.

13. mai istungil
Anti projekteerimistingimused Nõmme külas Kassisaba maaüksusele
elamuansambli kavandamiseks.
Menetleti volikogule esitatavaid eelnõusid:
• Mahlamäe külas Niinemäe maa
üksuse üldplaneeringut muutva
detailplaneeringu kehtestamiseks;
• Kaiu aleviku ja Kuimetsa küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuste korraldamiseks;
• Rapla valla huvikoolide õppetasu
suuruse määramiseks;
• Rapla valla arengukava 2018–2025
muutmiseks.
Informatsiooni korras käsitleti selvepesula rajamist Rapla linna.
Kinnitati 7. mail 2019 toimunud munitsipaalvara kirjaliku enampakkumise tulemus: Respo haagis
võõrandatakse hinnaga 1 501 eurot.
Kinnitati 7. mail 2019 toimunud munitsipaalvara kirjaliku enampakkumise tulemus: Karitsa külas asuv
Järvepõllu kinnistu võõrandatakse
hinnaga 11 250 eurot.
Määrati Rapla linnas ja Lõiuse, Kuusiku-Nõmme ning Uusküla külas
asuvatele katastriüksustele lähi
aadressid.
Informatsiooni korras käsitleti Talli
tee võõrandamist.
Määrati Kuimetsa külas asuva Nõmme katastriüksuse jagamisel moodustatavatele uutele katastriüksustele lähiaadressideks Nõmme, Nõmmepõllu ja Nõmmemetsa (sihtotstarve maatulundusmaa).

Määrati Ummaru külas asuva
Talli-Jaani kinnistu Talli-Jaani
katastriüksuse jagamisel moodustatavatele uutele katastriüksustele
lähiaadressideks Talli-Jaani ja
Männiku
põld
(sihtotstarve
maatulundusmaa).
Muudeti Juuru Vallavalitsuse 20. aprilli 2017 korraldust nr 70 „Teenindusmaa, sihtotstarbe ja lähiaadressi määramine“ ning Rapla Valla
valitsuse 3. detsembri 2018 korraldust nr 505 „Maaüksustele pindala,
koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine“.
Kinnitati Rapla Korvpallikooli katusekatte vahetuseks korraldatud lihthanke tulemused. Edukaima pakkumuse kogumaksumusega 73 086,852 eurot esitas RNB
Grupp OÜ.
Lubati võimaldada Kaiu Lasteaia Triinutare meeskonnale 14.
juunil 2019 ühine koolituspäev
ja lubati nimetatud kuupäeval
lasteaiarühmad laste vastuvõtuks
sulgeda.
Informatsiooni korras käsitleti elukohajärgse kooli määramist ning
1. klassi komplektide avamist uueks
õppeaastaks.
Saadeti vallavanem Meelis Mägi
24.–25. mail 2019 teenistuslähetusse Pärnusse osalema Soome ja
Eesti sõpruslinnade ja -valdade
kokkutulekul.
Anti luba Rapla hokiklubile korraldada 30. juunil 2019 kell 9–19 Rapla
linnas Rapla Kultuurikeskuse parklas avalik üritus Eesti tänavahoki
tuur.
Informatsiooni korras saadi ülevaade Risti 1 PRKT kohtuvaidlusest
haldusasjas 3-13-385, Vahi OÜ kohtuotsusest, MTÜ Kabli Puhkebaasi
lepinguprojektist ning valla esindamisest SA Juuru ja Hageri Kihelkonna Muuseumid nõukogus ja
juhatuses.

20. mai istungil
Kinnitati OÜ Soval Teenus 2018. aasta majandusaasta aruanne. Otsustati jätta jaotamata jaotuskõlblik
kasum, mis on 31. detsembri 2018
seisuga 993 972 eurot.
Kiideti heaks volikogule kinnitamiseks esitatav Rapla valla 2018. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne.
Anti projekteerimistingimused üksikelamu kavandamiseks Rapla linnas
Lehe tn 9 maaüksusele.
Anti ehitusluba discgolf’i raja rajamiseks Kaiu alevikus asuvatele Kasvandu tee 6, Staadioni ja Jaanitule
maaüksustele.
Määrati Tapupere külas asuva Oti
katastriüksuse jagamisel moodustatavatele uutele katastriüksustele
lähiaadressideks Oti (sihtotstarve
elamumaa), Oti mets (sihtotstarve
maatulundusmaa) ja Oti põld (sihtotstarve maatulundusmaa).
Määrati Ummaru külas asuva
Kõrgemäe katastriüksuse jagamisel moodustatavatele uutele katastriüksustele lähiaadressideks
Kõrgemäe ja Parveküla (siht
otstarve maatulundusmaa).
Kinnitati Rapla valla tänavavalgustuse rekonstrueerimise põhiprojekti koostamiseks korraldatava lihthanke alusdokumendid.
Kinnitati Kuusiku tee remondiks ja
projekteerimis-ehitustöödeks kor-

raldatava riigihanke alusdokumendid.
Arvati kultuurinõukogu ja spordinõukogu koosseisudest välja endine abivallavanem Margo Hussar
ning kinnitati liikmeks praegu abivallavanema ametis Jüri Morozov.
Kinnitati Järlepa Raamatukogu inventuuriakt.
Anti luba AS-ile Postimees Grupp
korraldad Rapla 10. juunil kell
12–18 linnas Tallinna mnt 46b
asuvas Rimi parklas avalik üritus
Selge Grupijuht.
Anti luba Mahtra Haridusseltsile
korraldad 22. juunil kella 18st kuni 23. juunil kella 3ni Mahtra külas Sõjavälja kinnistul avalik üritus
ajaloolis-kultuuriline rännak Tagasi Mahtrasse.
Anti luba Kuusiku Kandi Külaseltsile
korraldada 25. mail kell 12.–16.30
Kuusiku alevikus Kuusiku pargis
avalik üritus Ilmatu Ilmapäev.
Anti luba Rapla Kultuurikeskusele
korralda 8. juunil kell 10–17 Rapla
linnas Rapla keskväljakul, Rapla
Kultuurikeskuse ümbruses ja Karmani parklas avalik üritus Rapla
melu 2019 ning kella 20–24 Rapla
keskväljakul avalik kontsert Susi
Öö.
Anti luba Wolf Events OÜ-le korraldada 13. juulil kella 8st kuni 14. juulil kella 3ni Rapla linnas Tammemäe laululaval avaliku ürituse Ivo
Linna juubelikontsert IFF70.
Tunnistati kehtetuks Rapla Vallavalitsuse õigusaktid taotluste vormide
kehtestamise kohta. Edaspidi kasutame näidisvorme.
Arutati tugiteenuse pakkumist valla
haridusasutustes.

27. mai istungil
Anti projekteerimistingimused Viljandi mnt 61 detailplaneeringu täpsustamiseks Rapla linnas Jõe tn 64
maaüksusele kohalduvate arhitektuursete ja ehituslike tingimuste
osas.
Anti projekteerimistingimused Kalda kinnistu detailplaneeringu täpsustamiseks Sulupere külas Käbi
tee 5 maaüksusele hoonestusala
osas.
Anti projekteerimistingimused Koguduse detailplaneeringu täpsustamiseks Uuskülas Risti tn 1 maa
üksusel asuva ehitise teenindamiseks vajaliku ehitise asukoha ja liikluskorralduse osas.
Kooskõlastati Põllumajandusameti esitatud taotluses Rapla valla
Suurekivi ja Vahastu külas asuvate
maaparandussüsteemide rekonstrueerimiseks antavad projekteerimistingimused.
Anti ehitusload:
• elamu püstitamiseks asukohaga
Uusküla, Roheline tn 16;
• päikeseelektrijaama rajamiseks
asukohaga Kaiu alevik, Pillerimaa.
Täpsustati Rapla valla üldhariduskoolide koosseisude kinnitamise
korra preambulit.
Kooskõlastati Kabala Lasteaia-Põhikooli sisehindamise aruanne.
Otsustati kuulutada välja huvihariduse ja huvitegevuse riikliku toetuse jaotamiseks lisataotlusvoor.
Taotlused tuleb esitada 21. juuniks.
Saadi ülevaade Alu krossiraja kasutusse andmiseks korraldatud konkursi tulemustest.
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Rapla valla
aasta ema on
Lea Edminster

T

änuõhtul, 9. mail tunnustati Rapla valla
2019. aasta ema tiitliga
Lea Edminsteri.
Lea Edminsteri on
iseloomustatud nii:
„Lea ja tema abikaasa Matthew Edminsteri peres kasvab kolm last – kaks tütart ja poeg.
Lisaks abikaasaks ja emaks olemisele on Lea veel ka oma õdedele-vendadele nutikas noorim õde,
emale hooliv tütar, sõpradele vahva ja külalislahke kaaslane. Muusikuna loob Lea kuulajatele emotsioone kauni lauluhääle ja klaverimänguga. Õpetajana on ta entusiastlik ja nõudlik nii oma väikestele õpilastele Kohila Mõisakoolis
kui suurtele inglise keele õpilastele, koguduse noortele kaasahaarav ja noortepäraselt haarav kaaslane, töötajana ülitöökas, abivalmis ja vahel ehk isegi veidi isetead-

lik, kes teeb alati oma parima, en- tor Raplas ja ka väljapool: kuus
nast säästmata.“
aastat on Raplas toimunud jõuluRolle on veelgi ning pealtnäha matk-perepäev – jõululapse otsimängleva kergusega õnnestub Leal mine, Rapla melupäeval on Rapla
need siduda üheks suurepäraseks Vabakoguduse aias avatud ülimenukas Õueaiaääre kohvik, ta on
tervikuks.
Abikaasa Matthew ütleb Lea eestvedaja, tugi ja abi nii Rapla
kohta: „Lea on kõige pühendunum Vabakoguduse laste- ja noortetöös,
inimene, keda tean. Ta teeb usta- muusikatöös, inglise keele tõlgina
valt ja kirglikult kõike, mida oskab kui ka diakooniateenistusel, aidaja suudab, et kindlustada nende tes just seal, kus vaja.
inimeste edu, kes on talle usaldaLea ei talu paigalseisu – tal on
tud kas koolis, koguduses või pere- alati ideid, teadmisi ja soov leida
konnas. Lea on armastav, sihikin- võimalusi, et muuta hetki ja oludel ja väsimatu mitte sellepärast, kordi kasvõi natukenegi paremaks,
et ta ei väsi, vaid sellepärast, et ta olgu selleks kas oma pere, sõbrad,
tõepoolest hoolib ja tahab oma ko- töökaaslased, kohalik kogukond
hustust täita. Laps, kelle eestkost- või hariduselu. Lea hoolib ja arja on Lea – kas oma laps või teise mastab seda kohta ja neid inimesi,
pere oma – on tõepoolest õnnis- kus ja kelle keskel ta elab, ning on
tatud!“
valmis looma uut ja andma endast
Oma hooliva südame ja kirgli- kõik veel parema nimel.
ku hingega on Lea olnud mitmePalju õnne ja rõõmu teie pere
te põnevate ettevõtmiste initsiaa- tegemistesse!

Aasta ema Lea Edminster ja tema mees Matthew Edminster lastega: Miriam (paremalt),
Matilda ja Kevin. 
Erakogu

Niinemäe detailplaneeringu
kehtestamine

R

apla Vallavolikogu 31. mai 2019 otsusega nr 47 kehtestati Mahlamäe külas Niinemäe maaüksuse (katastri
tunnus 66904:003:0820) detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on luua
tingimused lisaks kuni nelja üksikelamu
püstitamiseks planeeringualale ja määrata tingimused, et kujuneks välja visuaalselt
ja funktsionaalselt terviklik väike asum.
Rapla valla üldplaneeringu kohaselt kuulub Niinemäe maaüksus suures ulatuses
säilitatava metsamaa alale, kus maakasutuse juhtotstarvet võib muuta vaid erandkorras.
Niinemäe maaüksusel on võimalik
metsamaa suures osas säilitada ja näha

Höhle OÜ
autasu
võtsid vastu
Toomas
Koobas ja
Tõnis Kaasik.
Foto:
Siim Solman

Raplamaa äritegu 2018
on Höhle OÜ

R

aplamaa parimad ettevõtjaid kuulutati välja 30. mai pärastlõunal Kuimetsas
Ööbiku gastronoomiatalus.
Konkursile „Raplamaa parim ettevõtja 2018“ esitati 70 kandidaati. Ettevõtjaid tunnustati neljas põhikategoorias ja lisaks anti välja eripreemiaid: kiideti tublisid õpilasfirmasid ning püünele toodi kategooria Vana Kala 25. Sellega sooviti tunnustada ettevõtjaid, kes on järjepidevalt maakonnas tegutsenud
vähemalt 25 aastat ning olnud samal ajal ka tööandjad. Teist aastat järjest valis rahvas Facebooki hääletuse kaudu rahva lemmiku.

Tunnustuse pälvisid ettevõtjad
neljas kategoorias
Väike ja tubli

nominent: Külmaline OÜ

võitja: Minna Sahver OÜ
Uustulnuk

nominent: Joogikunsti OÜ/La Copita

võitja: EBD Group OÜ

Vana kala 25
Adograaf OÜ
Erek OÜ
Fesma Alu OÜ
Oom Tulundusühistu
Raikküla Farmer OÜ
RMW AS
No Rest International OÜ
Destro OÜ
Kaiu EKO OÜ
Pureva OÜ
Uniplast OÜ

Äritegu
võitja: Höhle OÜ
Höhle toodab fiiberoptiliste kaablite paigaldamiseks
vajalikke mikrotorusid, mille abil rajatakse ülikiire
internetiühendus. Tooted on konkurentsivõimelised
ka rahvusvahelisel turul. Ettevõte renoveeris Lõiuse
külas vana sigala uueks tootmishooneks.
Palju õnne ja suur tänu, et olete oma tegevuse sidunud Rapla vallaga. Jõudu ja jaksu järgmisteks aastateks.

elamukrundid ette vaid Hallikivi-Rapla
tee äärde, mille tulemusena metsamaa
pindala katastriüksuse piires väheneb umbes 15% võrra. Detailplaneering muudab
üldplaneeringu maakasutuse sihtotstarvet,
muus järgitakse üldplaneeringu lahendust.
Detailplaneeringu elluviimine eeldatavasti suurendab Mahlamäe küla atraktiivsust elukohana ja aitab leevendada nõudlust üksikelamukruntide järele Rapla linna lähiümbruses, ning sellel on positiivne majanduslik, sotsiaalne ja kultuuriline
mõju. Mõju looduskeskkonnale on vähene.
Detailplaneeringuga on võimalik
tutvuda
Rapla
valla
kodulehel
http://rapla.kovtp.ee/kehtestamine.

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Rapla
vallale kuuluvale Koigi külas asuvale Kuivati (kinnistu registriosa 3205037,
katastritunnus 66903:001:0125, pindala 984 m², sihtotstarve tootmismaa)
kinnistule alghinnaga 1000 eurot.
Kinnistul asub küün-kuivati (ehitisregistri kood 120551961) ehitusaluse pinnaga
296,8 m2. Ehitis on amortiseerunud, eletriliitumine ja veevarustus puuduvad.
Info kinnistu kohta: Hannes Milsaar, 5818 8845; hannes.milsaar@rapla.ee.
Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud.
Enampakkumisest osavõtjad peavad esitama 15. juuliks 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
„Koigi Kuivati. Mitte avada enne 16. juulil 2019 kell 15“.
Pakkumused avatakse 16. juulil 2019 kell 15 Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis
(Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511).
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Rapla vallas on ametis
uued abivallavanemad
6. mail asus Rapla
abivallavanemana tööle
Jüri Morozov.
Tema peamised tööülesanded on
Rapla vallas haridus-, kultuuri ja
sotsiaalvaldkonna strateegiline juhtimine ning igapäevase töökorralduse tagamine.
Otepääl sündinud ja kasvanud
ning pikka aega Jõgevamaal omavalitsusjuhina töötanud Jüri Morozov
on lõpetanud 1996. aastal Eesti Maaülikoolis põllumajanduse ökonoomika ja juhtimise eriala ning omandanud 2008. aastal Tallinna Ülikoolis
sotsiaalteaduste magistrikraadi.

Varasemad kogemused haridusvaldkonnas ümberkorralduste elluviimisel, sotsiaalvaldkonna arendamiseks Euroopa Liidu toetusfondide kasutamisel, aktiivne osalemine
kultuuri-ja spordisündmuste korraldamisel ning erinevate valdkondade vahelise koostöö arendamisel, on
andnud väärtusliku kogemuspagasi,
mis uuel töökohal kasuks tuleb. Esimesed tutvused Raplamaaga tegi Jüri juba siis, kui õppis neli aastat Kehtna Näidissovhoostehnikumis hüdromelioratsiooni eriala.
„Tööle asumine Rapla Vallavalitsuses tähendab minu jaoks arengut
ja väljakutseid. Ootan elevusega koh-

tumisi Rapla valla erinevate piirkondade inimestega. Tahan anda töös
endast parima,“ ütles Jüri Morozov.

23. mail asus Rapla
abivallavanemana ametisse
Triin Matsalu.
Tema peamised tööülesanded on
Rapla valla majandus-, arengu ja
planeeringuvaldkonna strateegiline
juhtimine ning igapäevase töökorralduse tagamine.
20 aastat tööstaaži Märjamaa
Vallavalituses projektijuhi, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja ning abivallavanemana on andnud

Suvine
tänavavalgustus

suure töökogemuse kohaliku omavalitsuse hallatava majandusvaldkonna töö juhtimisel ja arendamisel.
„Rapla valla ja kogu maakonna tegemistega olen pidevalt kursis olnud
MTÜ Rapla Partnerluskogu juhatuse liikmena ja ka maakonna külaliikumise koostöö kaud. Töö Rapla Vallavalitsuses on minu jaoks uus väljakutse ja soovin oma seniseid teadmisi, oskusi ja kogumust siin rakendada ja Rapla arengusse parimal viisil panustada,“ rääkis Triin Matsalu.
Soovime uutele abivallavanemale
tarkust, jõudu ja toredaid ideid valdkonna juhtimisel ja Rapla valla elu
edendamisel.

Konkurss Alu krossirajale
rentniku leidmiseks

R

apla Vallavalitsus kuulutab välja
uue konkursi Rapla vallale kuuluvale ja Rapla vallas Kalevi külas asuvale Alu krossirajale rentniku
leidmiseks motospordiga tegelemise
eesmärgil.
Krossiraja kinnistu (katastritunnus
66904:001:0308) pindala on 3,73 ha.

kasvav ja lastega

Konkursist osavõtjal esitada
taotlus 21. juuniks 2019 Rapla Vallavalitsusse (Viljandi mnt 17, 79511
Rapla) või e-kirjaga aadressil rapla@
rapla.ee.
Konkursi tingimustega saab tutvuda Rapla Vallavalitsuse kodulehel
www.rapla.ee/hanked.

kasvav, väheste lastega

Hajaasustuse programmist

stabiilne / vähe kahanev,
laste ja väheste lastega
kahanev, laste ja
väheste lastega
andmed puuduvad
uuringus
mitteküsitletav
maakonnakeskused

Kas kahanemisel
on ka häid külgi?

U

ue üldplaneeringu
koostamise esimese
etapina on ühtsesse
andmebaasi koondatud kõik neli kehtivat üldplaneeringut ning koostatud
ideekorjekaart, mille abil saab igaüks esitada üldplaneeringule ettepanekuid. Loo kirjutamise ajal
ei ole kaardid veel aktiivsed, kuid
juuliks peaks rakendus avanema
kõigile huvilistele. Kaardiviit pannakse Rapla valla kodulehele.
30. mail 2019 toimusid üldplaneeringu mõttetalgud volikogu liikmete ja vallaametnike osavõtul. Vaadati üle, millised on
üldplaneeringu ülesanded ja roll,
milliseid eesmärke peaks üldplaneering seadma ning kuidas nendeni jõudma. Leiti, et kõige olulisem on sätestada sellised tingimused, mis aitavad jätkusuutlikult saavutada ja hoida piirkonna
elujõulisust.
Rahandusministeeriumi, Tallinna Ülikooli ja Hendrikson & Ko
koostöös on valminud Eesti väikeasulate uuring, mis kajastab maapiirkondade arenguprotsesse külade kaupa. Uuring näitab väga
selgelt, et üldise Tallinnasse koondumise foonil on Rapla valla keskosas hea transpordiühendusega
piirkonnas elujõulised külad, samas kaugemad alad ääremaastuvad. Uuringu kokkuvõte on leitav
lehelt planeerimine.ee (https://

planeerimine.ee/2019/03/eestivaikeasulate-uuring/). Koostatud
on ka uuringutulemusi kajastav
veebikaart (http://www.hendrikson.ee/maps/ Väikeasulad/).
Et üldplaneeringu koostamisel oleks võimalik adekvaatselt
demograafilistele suundumustele
reageerida, on asjakohane rahvastikuprotsesse teadvustada. Kahanevate piirkondade asustuse suunamisel suurendab elujõulisust
pigem väljakujunenud struktuuri järgimine ja nutikas täiendamine ning varasema kasutuse muutmine. Uute maa-alade hõivamine
arengu eesmärgil on pigem kiirelt
kasvavate piirkondade väljapääs,
selliseid aga Rapla vallas ei leidu.
Kahaneval või stabiilsel elukeskkonnal on tugevad konkurentsieelised ekspansiivse arengu
ees: lihtsam on säilitada olemasolevaid keskkonna- ja kultuurilisi
väärtusi, mis panevad aluse piirkonna jätkusuutlikkusele.
Külade tüübid rahvastiku alusel. Eesti väikeasulate uuringu
kaardi väljavõte.
CeRlY-MARKo JÄRvelA

vallaarhitEkt

Ruutkood, mis
võimaldab nutiseadmel leida
üldplaneeringu
materjalid valla
kodulehelt https:
//rapla.kovtp.ee/
koostatav_yp

H

ajaasustuse programmi taotluste esitamise tähtpäevaks esitati 51 taotlust. Taotlused jagunesid järgnevalt:
• veesüsteemide valdkonna
tegevus 20 taotlust,
• kanalisatsioonisüsteemide
valdkonna tegevus 28 taotlust,
• juurdepääsuteede valdkonna
tegevus kolm taotlust.
Kokku oli taotluste maht 225 644,39
eurot, sellest taotletav summa (koha-

lik omavalitsus + riik) oli 145 518,38
eurot ja omafinantseeringu osa oli
80 126,01 eurot. Rapla Vallavalitsus
on 2019. aasta hajaasustuse programmi finantseerimiseks eraldanud
30 000 eurot. Hindamiskomisjon
on oma otsuse teinud, kuid tagasiside taotluste rahuldamise või mitterahuldamise kohta saadetakse taotlejale peale riigihalduse ministri rahajaotuse käskkirja kinnitamist (peale
5. juulit 2019).

Rapla vallavalitsus
kuulutab välja avaliku konkursi

eRipedaGOOGi või lOGOpeedi

1. juunist 31. juulini on Rapla vallas
tänavavalgustus viidud suverežiimile.
Sel perioodil valgustatakse osaliselt pimedal ajal (kell 22–6) Rapla
linnas Tallinna ja Viljandi maantee.
Teistes piirkondades on suverežiimil valgustid välja lülitatud.

Hea koeraomanik!
Palun ära lase oma lemmikut ujuma
Veisroosi ujumiskohta.
See ujumiskoht on mõeldud mõnusaks supluseks inimestele.
Vali oma koerale mõni teine Vesiroosi terviserajal olev veekogu.

Jäätmevedu
Kaiu piirkonnas
Rapla Vallavalitsus tunnistas 10. detsembril 2018 riigihanke „Korraldatud jäätmeveo kontsessiooni andmine Rapla vallas“ edukaks pakkujaks
AS-i Eesti Keskkonnateenused. Seni pakkus korraldatud jäätmeveo teenust Kaiu piirkonnas Ragn-Sells AS.
Ragn-Sells tegutseb Kaiu piirkonnas
30. juunini.
1. juulist toimetab kogu vallas
korraldatud jäätmeveoga Eesti Keskkonnateenused. Lisaküsimuste korral palume ühendust võtta AS-ga Eesti Keskkonnateenused meilitsi tallinn@keskkonnateenused.ee või telefoni 640 0800 teel.
AGneS KURvitS, piirkonnaJuht

Kaiu teenuskeskuse
kollektiivpuhkus
Kaiu teenuskeskuse teenistujad viibivad sel aastal kollektiivpuhkusel
15.–28. juulini, mistõttu on Kaiu teenuskeskus suletud. Palume sel perioodil pöörduda otse Rapla Vallavalitsusse meilitsi rapla@rapla.ee või
telefonitsi 489 0510 ja 529 9254.
Kaiu teenuskeskus on taas avatud
alates 29. juulist 2019.
Soovime kõigile ilusat suveaega!
AGneS KURvitS, piirkonnaJuht

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. juuliks 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.

vallamaja ii korruse
saalis ja koridoris on

RVK kunstistuudio näitus
«Maskid ja Varjud»,
milles on valik 1.-4. klassi
laste töödest.
juhendaja liina Raidoja
astuge läbi!

14.06 kl 9–16
Rapla kultuurimaja platsil

JAANIKUU LAAT.
Tulge ostma ja kauplema!
Info ja registreerimine 580 50167,
laadakorraldus@gmail.com
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Lõpuaktused
Rapla valla koolides
Hagudi Põhikool 14. juunil kell 18
Juuru Eduard Vilde Kool 20. juunil kell 17 Juuru rahvamajas
Kabala Lasteaed-Põhikool 15. juunil kell 14
Kaiu Põhikool 18. juunil kell 18
Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumi põhikool
18. juunil kell 17 koolimajas
Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumi gümnaasium
21. juunil kell 14 Rapla Kultuurikeskuses
Rapla Vesiroosi Kool 20. juunil kell 17
Rapla Kesklinna Kool 18. juunil kell 18
Rapla Muusikakool 26. mail kell 12 Rapla Kultuurikeskuses
Rapla Gümnaasium 21. juunil kell 16

Rapla valla aasta õpetaja

Õ

ppeaasta on kohe-kohe läbi
saamas ja käsil õppeaasta lõpuga seotud kokkuvõtete tegemine. Kuna praegu on kõik veel värskelt meeles, on ka hea kohe mõelda,
kes vääriks Rapla valla aasta õpetaja tiitlit.
Aasta õpetaja aunimetus antakse õpetajale, kelle töö ja isiklik
eeskuju on oluliselt aidanud kaasa

noorte kujunemisel mitmekülgselt
arenenud isiksusteks ja mõjutanud
positiivselt haridusasutuse, piirkonna, valla, Eesti elu.
Vallavalitsus ootab 25. septembriks, aga miks mitte saata ka juba
praegu, kirjalikke motiveeritud
ettepanekuid, mis sisaldavad ülevaadet kandidaadi tegevusest Rapla
vallas.

Lisavoor huvihariduse ja
-tegevuse rahastamiseks

V

õtame vastu huvitegevuse ja
-hariduse toetuse taotlusi 21.
juunini, toetatav tegevus peab
aset leidma selle aasta septembrist
detsembri lõpuni. Eelistatud on loodus- ja täppisteaduse ning tehnoloogia valdkonna huvitegevus. Toetatakse tegevusi, mis on mõeldud
7–19-aastastele noortele ning mida
varem ei ole toimunud.
Taotleda saavad huviharidust
ja -tegevust pakkuvad organisatsioonid: huviharidust või -tegevust
pakkuv asutus, sealhulgas üldhariduskool, huvikool, rahvamaja, noortekeskus, mittetulundusühing jms.
Organisatsioon peab olema registreeritud äriregistris ja tegutsema
Rapla vallas või vallaga külgnevas
vallas või pakkuma sellise spetsiifikaga huviala, mida ei ole võima
lik pakkuda Rapla valla või vallaga
külgneva valla territooriumil.

Taotlus esitada 21. juuniks
e-posti aadressil rapla@rapla.ee.
Toetatavad tegevused: huvitegevuse õppevahendite ja varustuse soetamine ning remont, transpordikulude katmine, riigisisestel ja
rahvusvahelistel võistlustel, laagrites, konkurssidel ja turniiridel osalemine, juhendajatele töötasu maksmine jms.
Ei toetata: kinnisvara ja sõiduvahendite omandamist ja kasutusse võtmist ning hoonete ja rajatiste ehitamist ning kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulude
eest tasumist.
Lisainfot annab noorsootööspetsialist Helen Hints, tel 5598 7070.
Huvihariduse ja huvitegevuse
toetamise korra leiad valla kodulehelt www.rapla.ee/eeskirjad-ja-korrad2.

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.

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 Kesklinna Kool
pakub alates sügisest tööd

• Klassiõpetaja: 2. klassile
(põhitöötaja asendajaks) ja 1. klassile
• Eriklassi õpetaja
• Eripedagoogi
• Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
• Matemaatikaõpetaja (alates detsembrist,
asendusajaks)
Pakkumisi ootame 20. juunini. Lisainfo telefonil 506 1322

Koolilõpetajad

Cristel-anni ant –
kiitusega
maario lukk
eric soo
sandra Štraih
klassijuhataja aivar arak

ino kurg
johanna kuusemäe
eliise kuuskor
Christopher Robin laja
Berit lehtsaar
lisett maidre
Remi nelson
eve nurmsalu
Cassandra Oja
martin Oruste
erik pärnapuu
Ragne Rahuoja – kiitusega
karl-erik Rajasalu
märtenReinaas
helery Riidak
karola Riis
Brenet Rohtoja
angeelika Rüütalu –
kiitusega
kirke-Berit soosaar
mailis sutri
kert svenov
marleen tilga – kiitusega
Caspar vaerand
marilin vaher
Gertrud vesinurm
anete vilbas
klassijuhatajad allar-Raul
antson ja ingrid veiler

Juuru Eduard Vilde
kool

Rapla Täiskasvanute
gümnaasium

Alu Kool

Oliver Grauen
egert jäer
mihkel kristin
Geili lokk
meribell müts
andres parts
meribel praun
Rahe mari Reede
andre Roos
maribel svenov
janete tiits
eily toome
Christopher türk
kenet kaljend
Oliver puru
Chris põder
Ragnar tuberik
klassijuhatajad anu luus
ja tiina kaffer

Hagudi Põhikool

anabel linaste
ivika Ormus
angeliina pung
kairiin põlluste
helina-eliise Raudsepp
ilona saar
hannagrete sepp
Rauno smirnov
maiki teearu
klassijuhataja: anne
pokrovski

jüri aasamägi
andra altmäe
jaanika andron
kerli heinmets
silvia hüvonen
aleks jelizarov
karin jõema-laneman
helina kadak
sandra karist
karel kreuz
sandra križan
artur konontšuk
uku kübar
katrin laasma
Robin luhtaru
kadri murumaa
karel murumaa
magnus möldre
alois mürk
ene nurmsalu –
kuldmedaliga
kätlyn Oja
li Orgusaar
anu piirsalu
kristin plakso
Rynaldo puusep
mairi Rannu
sten Reisel
Rain Rosimannus
jorven Rungi
margo sammul
anna- maria solovjova
Riho stražev
kristofer tikerpalu
Germo tüür
laura veskimäe –
hõbemedaliga
martin virolainen
janek Õismaa
klassijuhatajad – andrus
metsma, kristi luik

Rapla Kesklinna Kool

Rapla Vesiroosi Kool

natali agu – kiitusega
Rando düüna
andra jõgi
agnely järvela
melissa kadak
karel kadarik
Robin kaljumäe
Greete kazimirov
Frida kesküla – kiitusega
kardo kilk

karl pärtel aasrand
Rivo aidla
Otto ermann
mike Fuchs
hanna lotta kadarpik –
kiitusega
karl-mattias karu
Birgit kast
alex kreem
kert kutšerjavõi

erich evardson
Getrin kirbus
karolina kirbus
jani kivi
leif-Olaf lokk
sandro Reinvart
maris saar
tanel tamm
sten-ekke tomberg
jürgen treinberg
klassijuhataja kersti sepp

Kabala LasteaedPõhikool
Raul kehlmann
Rudolf lokkota
sandra loose
ander Remmelgas
marliis siniallik
andro-Olari soovik
kevin troinikov
jaanis tõnnori
mart uustallo
hardi voomets
klassijuhataja koidu pettai

Kaiu Põhikool

kadi käosaar
erli lehtsaar
marilis lemsalu
lisbet lillemägi
sten luige
Oliver lõhmus
mirgit nõmmsalu
Getter iris näkk –
kiitusega
dagmar Oidsalu
markus Ojavee
Carol paal
Reno padjus
stella paeste
mariia panchenko
martin penter
krislin pihus – kiitusega
Romi-liis poobus
marti puhkan
Rene Rande
mariliis Raudsepa
elina Rinaldo
triine Roosalu
markus Rüsse
pilleriin saarepera
david schäfer
patrick soitu
tuuli soomets
Genri-Roland stepanjuga
karl erik strandberg
kaur tamberg
eliise tiido
priti tiits
Rahel tohver
Richard viiart
hailely vinter
klassijuhatajad
pirko ilves, ene saldu ja
eva hindremäe

Rapla gümnaasium
harri aasamaa
maris adoma
Brit aller
Oliver antsov
andre-andy Bernhardt
kristin düüna –
kuldmedaliga
mariann Gabriel
Grete hansen
sigrid illipe
helena jaaksoo
erle jaanus
elina jürjenson
Getter kala
kaarel kalmus
marta kaunis
kristin kilter
karl kivilo
siret kroon
kristjan kruusimägi
kadi kruuv –
kuldmedaliga
kristo kurvits
karl-Reimond kõrs
liis-mari leppik
triinu lilienthal
liisa loel
Renek lukas
ly luks
karl lõhmus
karlis maasing
martin meresmaa
kendra metsis
liivika mölder
Carmen nevski
kristel nipernadi
Rebeka nipernado
egon-norbert Ormus
Birgit paju – kuldmedaliga
teelia parve
imre peets
karl-eerik pink
siim poom
Riko putk

alice pärtelpoeg
martin Raudsepa
iren Reinmaa
kert-innar Robam
Robert Rokk
krete Rouhijainen
martin Rõõs
kadri schihalejev
kete-liina silm
kirke kassandra soom
marriel sopp –
hõbemedaliga
William stein
anette stražev
Gerda sõõrumaa
diana tall
katarina tamm
kristo tammsoo
teele tappo
kirke tomingas
mari-liis truusööt –
kuldmedaliga
liisa tõns – kuldmedaliga
aileen umal
Ronald varik
karine veersalu –
kuldmedaliga
karl-martin väli
mihkel väli
kaisa ülviste

Rapla Muusikakool

Õp edith Šif-kruuseli
klaveriklassis:
karl pärtel aasrand –
kiitusega
Frida kesküla – kiitusega
ketlin kõiv – kiitusega
emma lisette kadarpik
mike Fuchs
Õp jaan vaidla
klaveriklassis:
mirthel pesti – kiitusega
lydia helene teder –
kiitusega
jette schelejev – kiitusega
siim laane – kiitusega
Õp illimar leinfeldi
klaveriklassis:
liisa luukas
Õp irina troitskaja
klaveriklassis:
emily andžulis
Õp tekla tappo
vioolaklassis:
kertu Bachmann –
kiitusega
Õp maiken miku
viiuliklassis:
kirke kõiv – kiitusega
jakob ermann – kiitusega
Õp tõnu soosõrve/ silver
niinemetsa / Raimo tappo
metsasarveklassis:
noora tilk – kiitusega
Õp Robert Rebeli / uku
kübara löökpilliklassis:
Ott laurson
Õp paul-Gunnar looranna
tšelloklassis:
mari laurson – kiitusega
Õp vahur vessarti
kitarriklassis:
William stein – kiitusega
karl-ander asumets
Õp angela katkosilti
ﬂöödiklassis:
angela muddi

rapla teataja / juuni 2019 / 6

Sotsiaaltransport Rapla vallas

Võta oma
jaanilõkkele
tuli Rapla
kirikuaiast!

S

Rapla maakonna maakaitsepäev
peetakse sellel aastal Kehtnas. Päev
pakub rohkelt põnevaid esitlusi ja
tegevust väikestele ning suurtele.
Vabariigi presidendilt toovad võidutule kella 14 Kehtnasse Triin Tähtla
ja Tauno Sau.
Rapla vallavanem Meelis Mägi
jõuab võidutulega Raplasse umbes
kell 15.
Tuli jääb laternas põlema kirikuaias asuva vabadussamba jalamile
ning kõik soovijad võivad sealt võtta tule endale jaanilõkke süütamiseks.

Jaanipäeva märksõnad
võiksid olla mõistlikkus ja
ilmaga arvestamine

M

öödunud aastal leegitses enne jaanipäeva Harjumaal viimase
kümne aasta kõige suurem metsatulekahju.
Vikipalu kandis põles
lausa 200 hektarit metsa. Peatselt saabuv jaanipäev paneb Päästeametit kõigile meelde tuletama kõiki lõketega seonduvaid ohutusnõudeid.
Kui jaanipäeva üritus on avalikkusele suunatud, tuleb aegsasti esitada kohalikule omavalitsusele avaliku ürituse
korraldamise taotlus. Selle leiab kohaliku omavalitsuse veebilehelt. Enne taotluse esitamist on vaja kooskõlastada avaliku lõkke tegemise koht ja tule leviku
piiramiseks vajalike tulekustutusvahendite kogus Päästeametiga. Selleks vajaliku blanketi saab Päästeameti kodulehelt. Kui kooskõlastus Päästeametilt on
saadud, esitatakse need juba koos avaliku ürituse taotlusega loa saamiseks omavalitsusele.

Tule levikut saab piirata
ettevalmistatud lõkkekohaga
Kuigi avalikud külajaanituled tehakse

peaasjalikult traditsiooniliselt väljakujunenud kohtadesse, vajavad ka need kohad siiski kriitilise pilguga üle vaatamist.
Lõkkekoha vahetu ümbrus peab olema
vähemalt poole meetri ulatuses puhastatud kuivanud taimestikust, okstest ning
muust põlevmaterjalist, vältimaks selle süttimist. Oluline on piirata lõkkekoht
kivide või pinnasevalliga. Kui lõke tehakse püramiidikujuline, peab arvestama, et
see võib põledes ümber kukkuda. Nii on
vajalik jälgida, et ka inimestel oleks lõkke
ümber turvaline ning et keegi ei satuks
põlevmaterjali kukkumisel ohtu.

Suure tuulega lõkke tegemine
võib käest minna
Igasuguse lõkke tegemisel on oluline
jälgida tuule suunda ja kiirust, et sädemed ei langeks hoonele, metsale, kuivanud taimestikule või turbapinnasele.
Kui tuule kiirus on üle 5,4 m/s ei tohi
enam lõket teha. See on oht juba ümbritsevale ning võib lõppeda suure kahjuga. Väike, alla ühemeetrise läbimõõduga lõke peab paiknema vähemalt kaheksa meetri kaugusel mis tahes hoonest või
põlevmaterjali hoiukohast ja vähemalt
10 meetri kaugusel metsast. Üle ühemeetrise läbimõõduga lõke peab paiknema vähemalt 15 meetri kaugusel hoonetest ning 20 meetri kaugusel metsast.
Enne lõkke läitmist tuleks kindlasti vaadata ka Riigi Ilmateenistuse tule
ohukaarti ja kui jaanilõkke tegemise kohas on äärmiselt suur tuleoht, siis tehke
väiksem, alla ühemeetrise diameetriga
lõke. Jaaniõhtul ei ole tähtis lõkke suurus, vaid tegemist on vana tavaga süüdata lõkked ja nautida mõnusat seltskonda.

Viimane kustutab tule
Kui teete jaanilõket tuttavate seltskonnas,
siis valige seltskonnast kaine lõkkevalvur,
kes hoiab nii seltskonnal kui ka lõkkel
silma peal ning viimane pidutseja või grillija peab kandma hoolt selle eest, et tuli
saaks kindlalt kustutatud. Lõkkejääkide
summutamiseks sobib näiteks pangetäis vett või liiva, mis alati peavad lõkke
ääres valmis olema.
Päästeamet soovitab tuld tehes teada oma asukohta ja hoida käepärast laetud mobiiltelefoni, et saaks vajaduse korral numbrilt 112 abi kutsuda. Lõkete tegemise, grillimise ja muude tuleohutuse
küsimuste korral võib helistada päästeala
infotelefonil 1524.
Maris Moorits
Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht

otsiaaltransporditeenust saavad kasutada isikud, kes tervise
probleemide tõttu vajavad abi liikumisel
väljaspool kodu ning
see on mõeldud eelkõige selleks, et tagada avalike teenuste kättesaadavus ning rahuldada puuetega inimeste ja pensionäride elukondlikke vajadusi.
Sotsiaaltransporditeenust osutatakse puuetega inimestele ja
pensionäridele juhuveona vallale
kuuluvate sõidukitega tööpäevadel
kell 7–17. Teenus ei sisalda saatjat
ega isikliku abistajat.
Valla pensionärid saavad sotsiaaltransporditeenust tellida vallasisesteks sõitudeks, et käia erivõi perearsti juures, poes toiduvõi esmatarbekaupu või apteegis
ravimeid ostmas. Esmajärjekorras täidetakse meditsiiniasutustes
käimisega seotud tellimused.
Sõiduki tellimiseks tuleb esita-

da vallavalitsusele avaldus, kus on
põhjendatud sõiduvajadust, sõidu
kuupäev ja kellaaeg, lähte- ja sihtkoht või marsruut. Avaldus tuleb
esitada aegsasti, vähemalt üks nädal enne kavandatavat sõitu. Avalduse võib saata e-posti aadressile rapla@rapla.ee või helistada
sotsiaaltööspetsialistile telefonil
5329 2701.
Invabussi saab tellida juhul,
kui isikul on nägemis-, liikumisvõi psüühikahäirest tulenev raske
või sügav puue, mis takistab sõiduauto kasutamist. Invabussi tellimust täidab Rapla Hooldekeskus.
Bussi saab tellida e-posti aadressil rhk.majandus@gmail.com või
telefonil 518 7427.
Lisainfot saab Rapla Hooldekeskuse kodulehelt www.rhkeskus.ee.
Teenuse eest esitatakse teenuse kasutajale hinnakirja alusel arve, mis tuleb tasuda teenuse kasutamisele järgneval kuul. Tasuda

tuleb sõidetud kilomeetrite eest,
kusjuures kilomeetri hind sõltub
läbitud vahemaast: ühe osta sõit
ja edasi-tagasi sõit on erinevate
hindadega.
Kui sotsiaaltransporditeenust
kasutab korraga mitu isikut, jagatakse tasu läbitud kilomeetrite
eest kõigi sõitjate vahel.
Raske või sügava puudega isikul on 500 kilomeetrit kalendri
aastas sotsiaaltransporditeenust
tasuta olenemata sõidu sihtkohast.
Ühe otsa sõidu hind invabussiga on 70 senti kilomeeter ja edasi-tagasi sõidul 40 senti kilomeeter.
Sõiduautoga on vastavad kilomeetrihinnad 50 ja 30 senti.
Soodustingimustel parkimiseks palume sõidule kaasa võtta puudega inimese sõiduki parkimiskaart, kui isikul on see olemas. Parkimiskaardi kohta saab
vallast teavet telefonil 5562 3828
või 5866 8695.

Raikküla hariduselu
saab peagi 170-aastaseks

V

anemad
teated
Raikküla kandis
talurahvakooli olemasolust pärinevad aastast 1787/88.
Järjepidevast koolikorralduslikust tegevusest saame aga rääkida alates
aastast 1849, mil mõisnik Alexander von Keyserling (pildil) asutas mõisa vallakooli, mis asus Liivaaugul, mõisast üks kilomeeter lõuna pool Lipa-Metsküla tee ääres.
1867. aastal alustati
tegevust uues koolhoones Lipa külas, nimeks
Raikküla vallakool.
1906. aastal otsustasid vallaisandad koos kohalike
talumeestega nimetada kool ministeeriumikooliks. Tehti ettevalmistusi uue koolihoone ehitamiseks, milleks paluti toetust kubernerilt. Kubernerile mõte meeldis
ja andis 3000 rubla laenu, kuid
esialgu ehituslaenuks saadud raha vallalt siiski tagasi ei nõutud.
1909. aasta suvel valmis Lipa
külas paekivist kahekorruseline

hoone, mis oli selle aja kohta väga esinduslik. Kool tegutses järjepidevalt 2009. aastani.
Kuigi majas kool otseselt enam
ei tegutse, põleb siin majas siiski imepisike haridusleegike. Nimelt töötab majas Kabala Lasteaia-Põhikooli lasteaia Lipa rühm
Lustilaps, kus saavad alusharidust
piirkonna kõige väiksemad. Samuti töötab
majas Raikküla vabaajakeskus, mis pakub Lipa ümbruse külade elanikele võimalust veeta majas vaba
aega, saada osa kultuuri- ja vaimuelust,
koolitustel saada uusi teadmisi erinevate
valdkondade arengutesuundadest.
Seega võib öelda, et kaudselt selles
majas hariduselu jätkub.
Tänu kõigele sellele tähistame 29. juunil Lipa külas Raikküla hariduselu 170. aastapäeva vilistlaste kokkutulekuga, kuhu ootame kõiki endisi õpilasi, lõpetajaid, koolitöötajaid, õpetajaid ja
koolijuhte. Ettevõtmise algataja
ja korraldaja on MTÜ Lipa Küla,

Raikküla vabaajakeskus ja vilistlastoimkond.
Kell 12 korraldame jalutuskäigu Rapla surnuaias endiste koolijuhtide, õpetajate ja koolitöötajate haudadele. Igal jalutuskäigul
osaleja saab ka käia oma klassikaaslaste haudadel ja sealgi küünal süüdata.
Kell 14 algab kokkutulekul
osalejate registreerimine, pärast
surnuaiast tulekut on võimalus
süüa kõht täis lõunasuppi. Kuni
piduliku kontsertaktuse alguseni
võib vaadata koolimajja ülesseatud näitusi, imetelda pilte endistest aegadest, meenutada videofilmide vahendusel varasemaid kokkutulekuid. Küllap igaüks kogeb
äratundmisrõõmu.
Kell 16 algab kontsert aktus,
kus kõlavad päevakohased kõned-sõnavõtud, tervitused külalistelt, meeleolukad etteasted vilistlaskollektiividelt. Võimalus on
teha ühispilte.
Õhtu lõpeb simmaniga ansambli Omad Poisid saatel.
Ootame kõiki kokkutulekule!
Anne Kalf

õpetaja aastatel 1975–2005

HEA RAIKKÜLA KOOLI (LIPAL) VILISTLANE, ENDINE ÕPILANE, ÕPETAJA, TÖÖTAJA!

OLED PALUTUD LAUPÄEVAL, 29. JUUNIL LIPALE TÄHISTAMA
RAIKKÜLA HARIDUSELU 170. AASTAPÄEVA JA VILISTLASTE,
ENDISTE ÕPILASTE, ÕPETAJATE JA KOOLITÖÖTAJATE KOKKUTULEKUT.
Kavas:
Kell 12 Jalutuskäik ja küünalde süütamine
Rapla surnuaias endiste õpetajate ja
koolijuhtide haudadel
Kell 14 Kogunemine ja registreerimine
Kell 16 Pidulik kontsert-aktus koolimaja õuel
Kell 19 Vilistlasõhtu simmani algus
* Töötavad puhvetid
Info ja registreerimine: Anne Kalf,
tel 5361 1901 või e-post kalfanne@gmail.com.
Täpsema päevakava leiad Facebooki grupist
„Raikküla kooliharidus Lipal 170 – vilistlased“.

Oleme tänulikud kõikidele neile, kel lisaks osalustasule
on soov täiendavalt kokkutulekut toetada!

Osalustasu 20 eurot (pensionärid 15 eurot) on
kuni 26. juunini võimalik kanda MTÜ LIPA KÜLA
arvelduskontole EE862200221071419894. Selgituseks
„Kokkutulek“, osaleja kooliaegne nimi, lõpetamise aasta.

MTÜ LIPA KÜLA

Osalustasu on võimalik maksta sularahas koolimajas
tööpäevadel kell 10.00–16.00.

RAIKKÜLA
VABAAJAKESKUS

Kokkutuleku päeval kohapeal osalustasu 25 eurot.
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Lastekaitsepäev Lipal

Foto: kaidi kalF

Hobutunnid lasteaias

K

abala Lasteaed-Põhikooli Lipa küla lasteaiarühmas Lustilaps anti esimest korda lasteaia lõpetajatele välja ratsutamise alushariduse
ja ratsutamisteraapia tunnistused, mis kinnitasid, et läbitud on õpe „Sotsiaalne suhtlemine hobusega“.
Teraapiline ratsutamine sai alguse 2018.
õppeaasta alguses ja see on toimunud terve õppeaasta vältel kolmapäeviti. Tunde juhendas vastava väljaõppe saanud kohalik hobusekasvataja Margit Düüna oma hobustega. See on meie lasteaiarühmas uus õpe, mis toimib lasteaiaõpetajatega koostöös ja lapsevanemate toetusel. Hobutundidest võtavad osa kõik lapsed vanuses poolteist kuni
seitse eluaastat. Tundides õpitakse hobusega ümberkäimise oskusi, loomade puhastamist, hobuse selga ronimist ja
tasakaalu. Tasakaalu arendatakse mitmesuguste harjutustega, mida sooritatakse sadulas istudes. Tundides on lastega käsutusedi poniklassi kui ka Tori hobused ning kasutatakse ka erinevaid sadulaid: hipoteraapia- ja üldsadulat.
Näiteks teraapiasadula puhul on lapsel võimalik hobust paremini tunnetada – tema liikumist, soojust jne.
Peab tõdema, et tänu sellistele tundidele on lapsed enesekindlamad ja see on kasvatanud laste eneseusaldust. Samuti on hobutunnid tõstnud motivatsiooni ning arendanud käelist tegevust ja liigutuste ulatust. Lisaks on tunnid aidanud parandada laste tähelepanu, arusaamist, mälu ning suhteid inimeste vahel. Hobune mõjutab ainulaadsel moel kogu oma olemusega inimese keha ja meelt. Hobuse liikumine tekitab ratsaniku kehas ulatuslikke sümmeetrilisi ja rütmilisi liikumisimpulsse, mis on väga sarnased inimese enda kõnnile.
Hobutundide üks olulisi eesmärke on tekitada inimese
ja looma vahel kontakt – sõprus. Kuna esimese õppeaasta eesmärk on täidetud mitmekordselt ja tagasiside on väga positiivne, siis jätkatakse hobutunde ka järgmisel õppeaastal.
Kõigil huvilised saavad tulla uudistama avatud hobutundi 28. septembril 2019 maal elamise päeval.
lY vAiKMetS-vAin, luStilapSE rÜhmaõpEtaJa

100 inimest. Õhtut nautisid nii
suured kui ka väikesed. Tänavu
toetasid üritust Maanteeamet
ja Rapla Vallavalitsus. Maanteeameti toel oli võimalik saada teadmisi liikluskasvatuse

stendidelt. Õpetati õigesti turvavööd kasutama, peatuge endale sobivasse asendisse sättima ning arvutada sai oma kehakaalu kokkupõrkemassi erinevatel kiirustel. Lisaks jagati

teadmisi ka liiklusviisakuse telgis teemal „Viisakus algab meist
endist“.
Nagu eelmiselgi aastal, õpiti ka tänavu tulekustutit kasutama. Seda korraldasid Raikküla Vabatahtliku Tuletõrje
Seltsi kohalikud vabatahtlikud.
Hobustest ja ratsutamisest jagas teadmisi MTÜ Elupuu Talu
Ratsamatkad, kes on kohalik
hobusekasvataja ja kes korraldab ka Lipa küla lasteaiarühma
hobutundide. Poni ja hobustega sõitmise ning silitamise võimalust kasutasid lapsed viimase hetkeni.
Kokkuvõttes oli meeleolukas õhtu täis teadmisi ja lõbutsemist. Suur tänu toetajatele ja
kõigile osalejatele!
KAidi KAlf, mtÜ lipa kÜla

Lastekaitsepäev Kuimetsas

L

ugesin juba mõnda aega tagasi kuulutust, et pühapäeval, 2. juunil toimub
Kuimetsa rahvamajas lastekaitsepäeva pidu. Kohe tekkis
veendumus, et tuleb osaleda.
Lootsin, et pisikesi inimesi selleks ajaks mõni nohu või köha
ei taba – iial ei või ju teada. Siiski läks õnneks ja saime minna.
Parklas tekkis küll korraks
kahtlus, kas oleme ikka õigel
ajal õiges kohas, sest autosid
peaaegu polnud. Aga hirm oli
asjatu, paljud kohalikud olid
tulnud jalgsi ja hilinejaid oli ka.
Üritus oli planeeritud kolm
tundi pikk ja alguses panin enda jaoks paika, et kui poole aja
oleme, on hästi. Aga olime kolm
tundi ja pisut kauemgi. Lihtsalt
nii hästi organiseeritud pidu oli.
Kogu tegevust juhtisid jänkud Juss ja Johanna, keda kõige pisemad esialgu pisut pelgasid, aga varsti löödi sõbralikult

Foto: kÜlliki EviSalu

Birgit sillavere, tanel tuul ja karola Bogdanov.

Foto: kaidi kalF

T

aas tähistati Lipal
lastekaitsepäeva.
Esimest korda võeti sellise ürituse korraldamine ette aasta tagasi, kui valmis
Lipa küla mänguja virgestusala I etapp. Et mitte eelmisele aastale alla jääda,
avati tänavu 31. mail Lipa küla
mängu- ja virgestusala II etapp.
Viimase etapina paigaldati
kõige suurem atraktsioon, mis
pakub mitmekülgseid ronimise ja lustimise võimalusi igale
vanusele. Projekti viimane osa
valmis tänu Leaderi programmi toetusele ja MTÜ Lipa Küla omaosalusele. Nüüd on väljak valmis!
Kuid seekordne lastekaitsepäeva pereõhtu tõi Lipale pea

patsu ja poseeriti koos. Tegevus olid põhjalikult ette valmistatud ja kõik sujus. Oli mänge
pisematele ja suurematele, igav
polnud hetkekski.
Proovisin vahepeal lapsi
loendada, aga see ebaõnnestus,
liiga kirju ja liikuv pilt, aga nii
30 ja 40 vahel neid oli.
Esmalt pakkusid jänkud
värskeid krõmpsuvaid porgandeid, siis said kõik osalejad endale soovikohase jänesemaski
kujundada, tantsiti, köit vee-

ti ja sellel kõnniti. Joosti läbi
rõngaste, mängiti kallimängu
ja lasteboolingut. Päris lõpus,
kui lastel jaks lõppema hakkas, rullisid jänkud põrandale
suure paberi ja kõik said sellele
meelepärases poosis joonistada.
Motivatsiooniks jagati auhindu.
Taustal sai tellida Uulalt
näomaalingu. Sellist professionaalsust pole mina küll enne
kohanud. Oleme lastega siin ja
seal käinud, aga see daam ületas kõik ootused. Tõeliselt an-
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I vahetus
16.–22. juuni
II vahetus
25.–30. juuni

TEGEVUSED LAAGRIS
SHOWTANTS
JAZZTANTS
TÄNAVATANTS
ZUMBA
PILATES
AVALIK ESINEMINE
MEIGIKOOLITUS
RATSUTAMINE JA PALJU
MUUD

III vahetus
4.–10. august

TRANSPORT RAPLAST
KUUSIKULE JA TAGASI
LÕUNASÖÖGID NING ÖÖBIMISE
PÄEVAL KÕIK TOIDUKORRAD
LAAGRI T-SÄRK
TÖÖTOAD

100€

tänulik Ema

veRoniKA

PÄRIMUSKULTUURI
SUVEKOOL
«Esivanemate
jälgedes»

ER
G
A
A
L
E
V
SU

.
8 .- 1 2

dekas tegija. Mida aeg edasi, seda enam dinosauruseid, ükssarvikuid, liblikaid, ämblikmehi ja
printsesse ringi liikuma hakkas.
No ja siis veel need Aili
suussulavad pannkoogid maasikamoosiga.
Koduteele jagas juhataja
Külliki lastele jäätist ja komme kaasa.
Suur tänu võimaluse eest
veeta lastega nii tore ennelõuna!

LISAINFO:
MTULOVIISE@GMAIL.COM

LAAGRI
LÕPUKS
VALMIB
ETENDUS

+372 57404104
WE DANCE TANTSUSTUUDIO

Kutsume huvilisi
mõnusalt aega nautima
Kõnnumaa loodusesse,
Keava raba õhustikku, Tarsi talu maadele.
Ühes vahetuses maksimaalselt 45 osalejat
ja tegevusjuhid ja kokk. Pakume koduse ja
perekeskse õhustikuga harivat suvepuhkust,
kus laps-noor tunneks end kodusemalt kui
suuremaarvulistes lastelaagrites.
Väärtustame kogukonna- ja peretraditsioone.
Laagrites erinevad programmid.
Info Tarsi talu kodulehel:
web.zone.ee/tarsi (teated)
Korraldaja: Krista Olesk, Tarsi perenaine
Tel 521 5990
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Surujad Eesti
meistrivõistlustel
võistluseelsel perioodil, ja see
kajastus ka tulemustes. Kindlasti mängis rolli ka võistluspinge,
mis jättis kõigile varu järgmisteks võistlusteks.
Vaatamata vähesele kogemusele tulid Tanel Männisalu ja
Tarvo Heinoos Eesti meistriteks
juunioride klassis.
Loodetavasti innustavad kõrged kohad noori aina rohkem
saali tulema ja treenima ning tulevikus võistlema Rapla eest vabariiklikel võistlustel. Järgmised
Eesti meistrivõistlused toimuvad
sügisel Kundas.
Kalev Kotto

Varustusega lamades surumine
Juuniorid
Tanel Männisalu

kaalus –74 kg

tulemusega 115 kg	I koht

Tarvo Heinroos

kaalus –83 kg

tulemusega 140 kg	I koht

kaalus –83 kg

tulemusega 170 kg	V koht

Avatud klass
Jüri Haud

Foto: katrin kruusimägi

T

allinnas toimusid 30.
märtsil Eesti meistrivõistlused surumises. Raplast võttis
osa kolm meest: Tanel Männisalu ja Tarvo Heinroos võistlesid juunioride vanuses ja Jüri Haud avatud klassis. Võistlus
peeti varustusega, kus on lubatud kasutada spetsiaalset surumissärki. Meie mehed võistlesid
sellises formaadis esimest korda.
Särgiga surudes on väga oluline kogemused ja raskustunnetus. Rapla mehed kasutasid treeningutel surumissärki ainult

Kaiu
neljas
kohvikutepäev

30. Paul Kerese
mälestusturniir
males

L
Rapla mehed pärast võistlust, vasakult Tarvo Heinroos,
Tanel Männisalu ja Jüri Haud.
Foto: Kalev Kotto

aupäeval, 11. mail kogunesid ti naiste malemeister Margareth Olde Talmängijad Raplasse, et meie linna MK-st ning Agu Kipso Rapla MK-st,
kultuurikeskuses juba 30. korda V kohale tuli koefitsiendi järgi Karl Erik
maletada Eesti kuulsaima male- Oldele Tallinna MK-st ning tubli VI koha
taja Paul Kerese auks.
saavutas Jaan Sulg Rapla MK-st.
Esimesel, 1986. aastal toiJagati välja ka eriauhindu: parima vetemunud turniiril mänginutest rani auhinna sai Jaan Sulg ja parima naisolid nüüd kohal kolm: Aimur Pailk ning mängija auhinna Margareth Olde ning paIvar Sirp mängijatena ja Olavi Pai kohtuni- rim noomängija oli Karl Erik Olde.
kuna. 27 osaleja hulgas panid oma mänguTäieliku turniiriprotokolliga saab tutoskused proovile nii Raplamaa maletajad vuda Eesti Maleliidu ning Rapla Maakonkui ka külalismängijad Sakust, Sauelt, Kei- na Spordiliidu kodulehel.
last ja Tallinnast.
Turniiri korraldas Rapla maleklubi.
Tase tipus oli äärmiselt tasavägine: seits- Suur tänu turniiri toetamise eest
me vooru järel olid lausa kuus mängijat ko- Rapla Vallavalitsusele, Kultuurkapitali
gunud viis punkti. Selle tõttu tuli lõplik pa- Raplamaa ekspertgrupile, Rapla Maakonremusjärjestus paika panna koefitsientide na Spordiliidule ning Rapla Kultuurikeskusele.
alusel.
Osalenud mängijate ühine soov oli maParima koefitsiendiga saavutas I koha
endine Eesti Maleliidu juhatuse esimees, letada Raplas Paul Kerese auks ka järgmiRapla MK liige Hendrik Olde. II–IV koh- sel aastal.
ta jagasid võrdse koefitsendiga Kaimar
Olavi Pai
Puusepp Rapla MK-st, mitmekordne Eesturniiri kohtunik

SadolinI Spordihoone
Lahtiolekuajad
3. juunist 1. september oleme avatud E–R kl 9–21
(sauna saab kasutada E–N kl 17–20.45, R kl 15–20.45)
L ja P SULETUD
Kl 9–16 kehtib soodusaja hinnakiri, kl 16–21 tippaja hinnakiri
24. juunil on spordihoone suletud.

Sadolini spordihoone (Rapla Spordirajatised SA)
otsib oma sportlikku kollektiivi

ADMINISTRAATORIT
Kandidaadilt eeldame, et ta on rõõmsameelne, kohusetundlik, avatud
suhtleja, hea arvuti kasutamise oskusega, tugeva pingetaluvusega
ning räägib inglise keelt suhtlustasandil.
Kasuks tuleb veel mõne võõrkeele rääkimise oskus ning huvi
spordivaldkonna vastu.
Omalt poolt pakume toredat töökeskkonda, konkurentsivõimelist
töötasu ning piiramatuid sportimisvõimalusi.
Pakutav töömaht on keskmiselt 133 töötundi kuus.
Töötamine vahetustega, graafiku alusel (sh laupäeval ja pühapäeval).
Tööle asumise aeg: septembri algus.
Kandideerimiseks ootame hiljemalt 30. juuliks 2019 CV-d koos
motivatsioonikirjaga aadressile: info@sadolinspordihoone.ee.
Lisainfo 5815 0118, www.sadolinspordihoone.ee

R, 14. juunil kell 19 «Preilid petised» (komöödia)
kell 21 «Mehed mustas: globaalne oht» (ulmemärul)
P, 16. juuni kell 15 «Koera teekond» (kogupere)
kell 18 «Me oleme alati lossis elanud» (põnevik)
K, 19. juuni kell 18 «Mehed mustas: globaalne oht» (ulmemärul)
kell 20 «Preilid petised» (komöödia)
N, 20. juuni kell 18 «Koera teekond» (kogupere)
kell 21 «Rocketman» (draama, fantaasia)			
N, 27. juuni kell 18 «Kolenukud» (komöödia, seiklus, animatsioon)
kell 20 «Mürgiroos» (thriller)
R, 28. juuni kell 18 «Eile veel» (komöödia)
kell 20 «Mürgiroos» (thriller)
P, 30. juuni kell 15 «Kolenukud» (komöödia, seiklus, animatsioon)
kell 18 «Lapsemäng» (õudus)

Kaius on saanud kenaks traditsiooniks korraldada maikuu viimasel nädalavahetusel kohvikutepäeva. See ettevõtmine koosneb tavaliselt kahest osast, st esimeses pooles
esinevad rahvale Kaiu Põhikooli laululapsed, neile järgnevad meie piirkonna rahvatantsijad alates koolilastest kahe rühmaga, ning edasi juba Kuimetsa Agnes, Kaiu segarahvatantsu rühm, tantsurühm Lustilised ning memmed oma lauludega. Sellele kenale kultuuriprogrammile kuulutasime kohvikutepäeva avatuks. Tänavu osales
tervelt 13 kohvikut, lisaks lilleaed Valtust.
Tore on see, et meie kohvikute hulk aina kasvab. Kuna külastajate arv oli erakordselt suur,
siis paljud kohvikud olid sunnitud peale paaritunnist kauplemist juba uksed sulgema, sest
pakutav kaup sai lihtsalt otsa.
Seekord olid kohal kaks lastekohvikut: Aunapi snäks ja Antsu kohvik.
Väga jõuliselt olid kohale
tulnud Rapla valla noorte volikogu esindajad ning iga-aastased olijad Kärbi Urg, Coopi kohvik, Terassi Grill, kohvik Karritz, Caiselle, Pähklisalu pagarikoda, Tolla Burks, kus sai ka elava muusika saatel tantsu keerutada, ning kohvikute rea lõpetasid Estonian Airi ja Tiiru kohvik.
Rahva kindel soov oli, et seesugune kohvikutepäev peaks
jääma väikse osavalla traditsiooniliseks üritusteks meie ette
võtmiste kalendris. Suur tänu
esinejatele, kohvikupidajatele
ja kogu rahvale, kes kohale tulite ja selle ürituse meeldivaks
tegite.
Aivo Sildvee
Kaiu rahvamaja juhataja
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Juuru kihelkonnapäevad

A

lates 1999. aastast tähistatakse iga
kahe aasta järel Juuru Mihkli koguduse ja selle õpetaja eestvedamisel
Juuru kihelkonnapäevi. 2017. aastal anti korraldamise teatepulk üle
Kaiule, ning järgmised Juuru kihelkonnapäevad toimuvad 12.–14. juulil Juurus – Kaius – Juurus.
2017. aasta omavalitsuse haldusreformi käigus
liideti Kaiu vald koos kolme teise vallaga uueks
Rapla vallaks. Seetõttu tegi Kaiu osavallakogu ettepaneku kihelkonna külapäeva – see on 13. juulil
Kaiu korraldada – eestvedamise delegeerida Kaiu
rahvamajale.
Head külade spordi- ja kultuurielu aktivistid,
hea Juuru kihelkonna rahvas! Ootan teie suurt abi
ja aktiivset osalemist kihelkonnapäevadel. Oodatud on meie suurüritusele ka endised Juuru kihelkonna elanikud. Toetame oma küla nendel ettevõtmistel ja kindlasti ka teistel omaküla üritustel.
Kihelkonna külade spordimängudest ja kultuuriprogrammi etteastetest osavõtuks palun registreeruda kirjalikult hiljemalt 26. juuniks e-posti aadressil kaiu@raplakultuur.ee või helistada
Aivo Sildveele telefonil 510 9491.
Külade kultuuriprogrammi etteasted on maksimaalselt 5–15 minutit (tants, laul, näitemäng jne).
Kaiu LT paneb võitnud külale välja eriauhinna.
Jätkame Karitsa külapäeval alguse saanud traditsiooni, st parima koogi ja koduõlle väljaselgitamist. Täpsem reglement saadetakse kihelkonna külavanematele ja kontaktisikutele.
Lõpetuseks väike soovitus. Võimaluse korral
tulla avamisele ja spordimängudele oma küla stiilses riietuses või kasutada oma küla lippu, logo, plakatit jne. Nüüd on veel viimane aeg kujundada ja
tellida oma külale lipp, mida saab kasutada edaspidistel külaüritustel.
Toimub kindlasti ka uute külalippude pühitsemine.
Aivo Sildvee

kaiu rahvamaJa JuhataJa

kihelkOnnapÄevade ajakava
12. juuli ÖÖKONTSERT
kl 22 esineb ansambel triskele juuru kirikus. Öökontserdiga
avatakse kihelkonnapäevad.

13. juuli KAIU KÜLAPÄEV

JUURU
JUURU XII
XII

kl 11 kogunemine kaiu Coopi ees
kl 11.15 külapäeva avamine kaiu põhikooli esisel väljakul
kl 11.45 ajalookonverents koos näitusega kaiu rahvamajas
(kaiu ja juuru vallavalitsuste vanad ajalehed, raamatud jne)
kl 12 avatud kaiu huvikooli ruumid, kus on võimalus näha
3d-printimist, robootikat, digitikkimist, esinevad kaiu muusikakooli
lapsed, avatud on jõusaal ja saun
kl 13 lastele etendus „lugu sinisest siilist“ lasteteatri trumm
esituses lasteaia sisehoovis.
kl 13 jahindustrofeed, juuru rahvariiete esitlus, käsi- ja kunstitööde
näitus kaiu põhikoolis
kl 13.30 tutvume kaiu ettevõtetega, ühistransport: lt suurfarm,
kaiu ekO, Oü näsin, heivi pajula Oü, Balti etikett, Reibal jRk
kl 15 ühine supisöömine
kl 15.15 parima küpsetise ja õlle valimine
kl 15.30 sportlik tegevus, võistkondade suurus kuus liiget,
võrkpall, laskmine, noolevise, saapavise täpsusele, tuletõrjehargnemine käsipumbaga
kl 18.30 esinevad külade taidlejad jaanitule platsil
kl 20 külapäeva tegemiste lõpetamine, autasustamine, tänamine,
uue külapäeva korraldaja teatavaks tegemine
kl 21 õhtune simman, muusikalist külakosti pakuvad Omad poisid

KIHELKONNAPÄEVAD
KIHELKONNAPÄEVAD
12.-14.
12.-14. juuli
juuli 2019
2019

Öökontsert Juuru kirikus
12.
12. juuliX
juuliXÖökontsert Juuru kirikus
Külapäev Kaius
13.
13. juuliX
juuliXKülapäev Kaius
14.
Surnuaiapüha Juurus
Juurus
14. juuliX
juuliXSurnuaiapüha
Orelisuve
Orelisuve lõppkontsert
lõppkontsert

Juurte
Juurte juures
juures Juurus
Juurus

14. juuli JUURUS SURNUAIAPÜHA JA LAAT
Xiii juuru orelisuvi lõppkontsert juuru kirikus „mu südames on
pühapäev“ Ott indermitte (bariton), liis-helena väljamäe (viiul) ja
hille poroson (orel), kavas a. karindi, h. lepnurm, C. kreek,
a. säebelmann

Lugu Purila tegemistest
Fotod: WWW.purila.EE

Ü

hes armsas kohas Purilas
tuli sel aastal kevad teisiti. Alustasime üleskutsega
meisterdada saabuvatele
kevadekuulutajatele uued
pesakastid.
Meisterdati pea tosin pesakasti ning
saabuvate rõõmsate kevadekuulutajatega saabus samal ajal Purilale ka väga auväärne tiitel: Rapla valla 2018. aasta küla. Suurim sünnipäevakink külale, lõpetamaks eelnevat sünnipäevahõngulist 2018.
aastat, mil Purila esmamainimisest möödus 777. aastat.
Maikuu esimesel laupäeval korraldas
Purila MTÜ ka sel aastal heakorratalgud
„Teeme ära!“ raames. Usinamad talgulised
tegutsesid õues juba varajastel hommikutundidel ning viimased talgulised suundusid kodu poole kella poole viie ajal – seega
oli üks täispikk korralik tööpäev. Kokku
lugesime talgupäeval pea 40 tegusat talgulist. Kuigi päeva jagus vihma, lund, rahet ja külma tuult, oli enamiku ajast meil
ikka väga vedanud ja tööd sai teha rahulikult selge ilmaga, ka päike piilus korraks.
Sel aastal oli suurim töö meie küla
meesperele külavanem Siimu eestvedamisel pinkide paigaldamine. Kaunid pingid tegi ja saatis meile OÜ Krabi Grupp
läbi MTÜ Purila projekti „7 pinki Purilale“. Projekti toetab kohaliku omaalgatuse programm ja 10% omaosalust tasus MTÜ Purila liikmemaksudest. Traditsiooniliselt said puhtaks küla ise ja ka
külaelanike poolt kasutatavate teede ääred, silla ning mõisa ümbrus ja jõe kaldad.
Okstest puhastati ka vana kaupluse hoone ning rohiti-riisuti külaplatsil. Armsad
talgulised istutasid sel aastal veel pargi
põlispuude alleele uued tammed. Meespere valmistas ette juba jaanilõkke ning
rõõmsameelne noorsugu sai aerosoolidega mänguväljakut tuunida oma äranägemise järgi.

noored värvimas.

Bussipeatus.

Järjekordselt pakkus suurepärast talgulõunat külavanema abikaasa Heilika ja
maiuseks hääd kooki küpsetas Õnne. Sel
aastal saatis „Teeme ära!“ meeskond meile lausa kaks talgupakki, mille sisu loosisime talguliste vahel välja talgulõunalauas koos MTÜ Purila lisadega.
Kuigi rassitud sai ohtralt, jäi veidi jõudu ikka puudu ja mõned tööd lükkusid
ilma tõttu edasi. Seepärast tegime veel
mai kuu jooksul lisahoogtööpäevakuid,
korrastasime Purila bussipeatuse ja selle ümbruse, lisaks lõpetasime külaplatsil
rohimise- ja värvimistöid ning lisasime kihelkonnavärve. 7. juunil möödub

Purilast XXVII laulu- ja XX tantsupeo
„Minu arm“ tuli. Oleme selleks Purilas
valmistunud hingega ning ehtisime ka
bussipeatuse pidurüüsse.
Aitäh teile, tublimatest tublimad, suurepärased talgulised, Purila elanikud,
head sõbrad ning kaastegutseja!
On üks sõnul seletamatu suurepärane tunne, miski, mida peab ise kogema, istudes koos fantastiliste inimestega talgulauas pärast talgupäeva. Lihtsalt
olla koos pärast rammestavat tööd, mille käigus on tegutsetud ühiste eesmärkide nimel, nii enda, kui teiste heaks, omas
külas, oma inimestega, et kõik saaks tehtud. Ja tehtud ta saab!
Kõigele kirsiks tordil on mul on suurim heameel anda edasi veel teavitus, et
MTÜ Purila uus projekt „Eesti lipp ja lipumast Purilale“ sai positiivse vastuse
ning enne jaaniõhtut saab külaplats natuke pidulikumaks. Projekti toetab kohaliku
omaalgatuse programm ja 10% omaosalust tasus MTÜ Purila liikmemaksudest.
Soovin kõigile kaunimat suve!
KAiRi
talgu- Ja proJEktiJuht, mtÜ purila

Juuru ja Kaiu Hooldekodu
otsib Juuru

kahte kokka
puhkuste perioodil
28. juunist 3. augustini.
Lisainfo hooldekodu juhataja Merle Lember
tel 524 5596.

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-, narkokui 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.
Info telefonil 5564 0023
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uued
kOdanikud

mÄlestame

mihkel mÕttus
Renet kauleR
kaRl kRistjan taRRe
huGO uus
jOhannes laansOO
mia-isaBel kaRik
emma aRaBella künnapas
minna millinG

endel aRusOO
maRt ROBam
andRes puuR
jüRi kivisild
vallO pOOBus
tOivO haidak
Rait alleR
elGOR lehtsalu
ulla kaselaan
helGa valli
vilma tOOmet
helene valGuR

Rapla kultuuRikeskuses
Õilme-helju luGima
eRna aBRamsOn
tiiu kivilO
velta lahesalu
lea saia
helle tetsmann

21. juulil kell 14 Rapla täiskasvanute Gümnaasiumi
12. klasside lõpuaktus.
21. juulil kell 19 Rapla tammemäe lauluväljakul
Rapla jaanipidu. laval anne veski, karl-erik taukar
bänd, 5miinust. piletite eelmüük piletilevis.
29. juunil kell 9-16 suvelaat kultuurikeskuse taga.
info laadakorraldus@gmail.com
7. juulil kell 14 XXvi laulu- ja XX tantsupidu „minu arm“
laulupeo ühesvaatamine Rapla keskväljakul.
13. juulil kell 20 tammemäe lauluväljakul ivo linna
juubelikontsert iFF70. laval ivo linna, tanel padar,
maarja-liis ilus, Robert linna, supernova & antti
kammiste, Ott lepland. piletite eelmüük piletilevis.

ÕNNITLEME

90

SELMA VILLAK
AINO AULIK
IRENE JÄNES
HELGI PARVELO
KALJU KUUSIK
VALTER VOU
LINDA EINAMAA
HEINO ŠTŠEGLOV

80

EEVI LIIVAKU
FAINA LUIGE
VALENTIN KISLOV
ÜLO-NATAN KUIVJÕGI
HELGA RAUDAUK
KALJU EINAMA
MAIMU VOLGA
LOREIDA NIINEMETS
ÕIE TULP
JELENA PRUSSAKOVA
LAINE ROHULA
EVI TOMSON
BENITA UUSTALU
ÕIE-MELAINE VEDRO
STELLA SALM
ESTER KAIDLA
ADOLF MALKI
NAIMA KODUSALU
ENDEL TUBERIK
LAINE VASSILJEVA
LIIDIA LIIV
AILI-MARET AINSAAR
ELLI SUITS
SALME VALDRE
MAIME LARINA
LUULE-ENDLA OJASALU
HELVI MALKOVA
LAINE RUUT
LINDA ROKK
MAIA LEPASAAR
GENĖ ŠTRAICH
HILJA PÄRNASTE
MAIE-LIIS MUDDI
AINO TREINBERG
ENDEL JAKOBSON
OLVI LOBJAK
KAAREL KIBUR
MÄRT LEIDSAAR
TIIU RÄTSEP
NINA KOSTEROVA
LEHTE VAIDLA
LINDA MALTSAR
EINO LIPPING
ARVO HEINLAID
MALL HUNT
ILLE REINART
RUDOLF VÄGI
HELGI LAJA
VALVE ORPUS
VIIVE TÕNNORI
MILVI SOOSAAR
ILME PAJUMÄE
JUTA SÕMER
MAIE LAUR

70

REIN MELTS
LIIA ARU
JÜRI-ENN LAURIMAA
PEEP SOORAND

uku masing 110
Head teatrisõbrad ja
Uku Masingu loomepärandi austajad!

97
95
94
93
93
92
91
90

89
89
89
89
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88
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82
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81
81
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81
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

75
75
75
75

Olete oodatud 1. augustil ühisele väljasõidule
Läänemaale Saueaugu teatritalusse
vaatama etendust

“ILMAVÕÕRAS”

Rapla
keskRaamatukOGus
ÜRiTuSED
3. juulil kell 13 luulelõuna. Oma
loomingut tutvustab lugude
jutustaja, lastelaulude raamatute
ja õpikute autor veronika kivisilla.
näiTuSED
ly vaikmets-vainu maalinäitus
„ajakohin läbi lummava jõulisuse
ja värvide maagia“, saalis
heldi tageli laulupeo materjale
tutvustav näitus „minu laulupidu“
heldi tageli 80. sünnipäeva puhul,
fuajees vitriinis
tarvo-aro meti vitraažinäitus
„lillelised ruudud“, lugemissaalis
TEAViKuTE näiTuSED
„Reisivad eestlased“,
kojulaenutuses
„suvelugemine“, lasteosakonnas
„laulupidu 150“, lugemissaalis

mis põhineb Uku Masingu, Jaan Kaplinski ning
Lauri Sommeri loomingu ainetel.

RAAMATuKOguD AVATuD
SuVEKuuDEL

UKU MASING 110

Oleme Raplamaa inimestele broneerinud 50 piletit.

01.08 külastamine Saueaugu
Teatritalu Läänemaal ja
vaatame etendust “Ilmavõõras”

Täispilet 23€, sooduspilet pensionäridele, õpilastele 18€.

Rapla keskraamatukogu
e–R kl 10–18
l kl 10–15 (kuni 15. juunini)
Raamatukogu kinnioleku ajal saab
trükiseid tagastada raamatukogu
ukse kõrval asuvasse
tagastuskasti.

07.08 Uku Masing 110 – Luulelõuna
Rapla raamatukogus

Kes soovib teatrisse tulla, palun kindlasti registreerida hiljemalt 1. juuliks
tel 5361 1901 või e-posti aadressil kalfanne@gmail.com

Bussisõit teatrisse projektivahenditest

09.08 Uku Masing 110 – konverents –
Lipa koolimajas

kuusiku välisteeninduspunkt
avatud teisipäeviti kuni 18. juunini
kell 11–15

11.08 Rapla kihelkonnapäevade
tähistamine surnuaias, kirikus,
pastoraadis

alu Raamatukogu
e, t, n, R kl 10–18, k kl 15–18

11.08 Siiri Sisaski kontsert uku
Masingu tekstidel Rapla kirikus
Uku Masingu elu puudutavate filmi
vaatamine Rapla kinos
... ja veel muudki
Jälgige täpsemat infot
www.raplamaa.ee
https://rapla.kovtp.ee/kalender
Raikküla Teenuskeskuse Facebooki lehelt

„100 AASTAT HILJEM –
SOOMUSRONG TULEB JÄLLE!“
Eesti Sõjamuuseum on EV100 korralduskomitee ja paljude koostööpartnerite toel valmis
ehitanud soomusrongi laadse liikuva veeremi, et meenutada Eesti Vabadussõda ja toonaseid
sündmusi.
Rong koosneb kahest platvormvagunist (millest ühe peal on auruvedur) ning neljast ajaloolisest
vagunist. Rongi sees on Eesti Vabadussõda ja soomusronge tutvustav näitus.

„100 AASTAT
AASTAT HILJEM
HILJEM ––
SOOMUSRONG TULEB
TULEB JÄLLE!“
JÄLLE!“
SOOMUSRONG
Näituse pidulik avamine Rapla raudteejaamas
3. juulil kell 11

Eesti Sõjamuuseum on EV100 korralduskomitee ja paljude koostööpartnerite toel
Eesti Sõjamuuseum
Sõjamuuseumon
onEV100
EV100korralduskomitee
korralduskomiteejajapaljude
paljudekoostööpartnerite
koostööpartnerite
toel
valmis
Eesti
toel
valmis
valmis
ehitanudlaadse
soomusrongi
laadseetliikuva
veeremi,
meenutada
ehitanud
soomusrongi
liikuvaveeremi,
veeremi,
meenutada
Eestiet
Vabadussõda
toonaseid
ehitanud
soomusrongi
laadse liikuva
et meenutada
Eesti
Vabadussõda
ja ja
toonaseid
Eesti Vabadussõda
ja
toonaseid
sündmusi.
sündmusi.
sündmusi.
Soomusrong
peatub Rapla
raudteejaamas
3. - 10. juulini
RongRong
koosneb
kahestplatvormvagunist
platvormvagunist
(millestühe
ühe
pealonon
auruvedur)
ning
neljast
ajaloolisest
koosneb
kahest
platvormvagunist
(millest
ühe
auruvedur)
Rong
koosneb
kahest
(millest
peal
auruvedur)
neljast
ajaloolisest
Näitus
on avatud
iga päev
kella
11 -peal
18 onning
vagunist.
Rongi
sees
on
Eesti
Vabadussõda
soomusronge
tutvustav
näitus.
vagunist.
sees
on
Eesti
Vabadussõda
jajasoomusronge
tutvustav
näitus.
ning
neljastRongi
ajaloolisest
vagunist.
Rongi sees
on
Eesti Vabadussõda
ja

soomusronge tutvustav näitus.

Näitusepidulik
pidulikavamine
avamineRapla
Raplaraudteejaamas
raudteejaamas
Näituse

juulilkell
kell11
11
3.3.juulil
Näituse pidulik avamine
Rapla
raudteejaamas
3. juulil kell 11
Soomusrong
Soomusrongpeatub
peatubRapla
Raplaraudteejaamas
raudteejaamas3.3.- 10.
- 10.juulini
juulini

Soomusrong peatub Rapla raudteejaamas 3.–10. juulini
Näitus
on
päev
kella
Näitus
onavatud
avatud
iga
päev
kella11
11- 18
- 18
Näitus
on avatud
igaiga
päev
kella
11–18
Soomusrong
7 „Wabadus“
valmis
Eesti
100 korraldustoimkonna,
Eesti
Sõjamuuseumi
ja Operaili
koostöös.
Soomusrong
nr 7nr
„Wabadus“
valmis Eesti
Vabariik
100Vabariik
korraldustoimkonna,
Eesti Sõjamuuseumi ja
Operaili
koostöös. Soomusrongi
auto liikumisse
Soomusrongi
auto
liikumisse
Wabaduse
teekonnal
annavad
oma omavalitsused
panuse Eesti
Raudtee,
Kaitseliit,
USS, kohalikud
Wabaduse
teekonnal
annavad
oma panuse
Eesti Raudtee,
Kaitseliit,
USS, kohalikud
ja mitmed
muuseumid.
Vabadussõja
ajalugu tutvustava
omavalitsused
ja Eesti
mitmed
muuseumid. Vabadussõja ajalugu tutvustava näituse on koostanud Eesti Sõjamuuseum.
näituse
on koostanud
Sõjamuuseum.
2019.aastal
aastal
keskenduvad
sündmused
Eesti100.
Vabadussõja
aastapäevale.
Eestitähistamise
Vabariigiperiood
100. aastapäeva
2019.
keskenduvad
sündmused
Eesti Vabadussõja
aastapäevale. 100.
Eesti Vabariigi
100. aastapäeva
kestab kuni 2020. aasta 2.
tähistamise
kestab
aasta
2. veebruarini,
100 aastat
rahulepingu sõlmimisest.
veebruarini,
kuiperiood
möödub 100
aastatkuni
Tartu2020.
rahulepingu
sõlmimisest.
Rohkem kui
infotmöödub
juubelisündmuste
kohta:Tartu
www.EV100.ee
Rohkem infot juubelisündmuste kohta: www.EV100.ee
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Kontserdid
CONTRA MORTEM
Rapla kalmistu kabelis
MTÜ Ingli puudutus ja
EELK Rapla kogudus korraldavad suvel
Rapla kalmistu kabelis kontserdisarja
CONTRA MORTEM.

Raplas
juuRus

24. juunil kell 12
14. juulil kell 11
– uuel kalmistul;
kell 13 õigeusukalmistul
vahastus
21. juulil kell 14
kullamaal 23. juunil kell 11
kÄRus
23. juunil kell 15
mÄRjamaal 24. juunil kell 12
viGalas
30. juunil kell 11
haGeRis
30. juunil kell 12
keRGus
29. juunil kell 12
lelles
13. juulil kell 11
jÄRvakandis 21. juulil kell 15
nissis
28. juulil kell 12
kehtnas
28. juulil kell 15

Kartus surma ees näitab eksistentsiaalset
ja kultuurilist tühikut. Kus pole teadlikku
ja loomulikku austust ja usaldust, sinna
asub asjatu hirm. Kontserdid on mõeldud
selleks, et meenutada: surma kui elukaare
osa viib meid igavesse ellu. Kalmistule
tulek julgustab meelerännakule ja palvesse
minnes end puhastuma ja laadima.

Kontsertide ajakava:

kujutatud on oreli pühitsemisepäeval 3. septembril 1939 esinenud ühendkoori koos jumalateenistusel kaasa teearhiiviFoto
ninud vaimulikega.

Reedel, 21. juunil kell 18
Heli Vahing ja Peeter Kaljumäe
Teisipäeval, 20. augustil kell 18
Voldemar Kuslap
Reedel, 21.septembril kell 18
Katrin Lehismets Salzburgist

Rapla orel 80
nes piiskopliku vikaari Artur Soom- rite valiku, korraldas selle saamise
re pühitsemiskõne ja teistelt vaimu- nimel mitme aasta jooksul kontserte,
likelt vastavad piiblisalmid. Pühit- laulupäevi ja muid tuluõhtuid. Rapla
semistalituse järel kõlas uuelt mõ- orelil on kaks manuaali, pedaal ja 28
nusalt orelilt Ludwig van Beethove- helisevat registrit ning maksis tolni vägev „Kõik taevad laulvad“. Har- lases vääringus 12 700 Eesti krooni. Tegemist oli üldrahvaliku ettedumuses kuulas kogudus uue oreli
sütitavaid helisid, kus võimsus va- võtmisega, milleks väga paljud iniheldus õrnusega. Hoogne sõnadelt
mesed oma osa andsid. Ainuüksi
ja viisilt, ühtlane koguduse laul „Mu
Jaan Tief Kehtnast oli oma testamenjõud, sind tahan armastada“ tõendas
dis pärandanud oreli heaks 500
Rapla koguduse suurt kirikulaulu
krooni.
armastust ja laulule andumust. On
Kuigi meie 80-aastane orel on tätõde, et Rapla kogudus laulab häs- nu pidevale hooldusele püsinud heas
ti vabalt, puhtalt, heliseva häälega, mängukorras, oleme seadnud eeskindla rütmiga ja selge diktsiooni- märgiks teha sellel aastal suurem
ga. Tuhandete palvetajate ühine laul
remont, mis sisaldaks nii oreli lõõtsa kapitaalremonti, kulunud releetuli tõesti kui ühest suust ja ühest
membraanide väljavahetamist, aga
hingest. Sama ühtlane ja haarav oli
ka mängupuldi ja mängumehhaniska Rapla koguduse suure ühiskoori
laul. Sütitava jutluse pidas EELK Ki- mide ning kogu vilestiku korrastarikumuusika Sekretariaadi esimees, mist. Töö ligikaudne maksumus on
Nõmme Rahukoguduse õpetaja An- 10 000 – 15 000 eurot. Eelmise aaston Eilart. Orelil mängis Rapla ko- ta jõuluõhtu jumalateenistuse sihtgudusest võrsunud professor August
korjandus oreli kordategemiseks anTopman. Pidulikule julmalateenis- dis seemnena üle 1500 euro, millele
tusele järgnes suurem kontsert.“
ootame lisapanust kõigilt Rapla koPraegune orel on Raplas kolmas. guduse liikmetelt ja oma kogukonEsimese pilli ehitas vanasse kirikus- na inimestelt.
se kohalik köster Ludwig Johann KaKoguduse arveldusarve SEB panrell 1841. aastal. See asendati aastal
gas on EE591010802000887000,
1878 Saksamaalt Ladegasti firmalt
millele palume lisada märksõna
tellitud oreliga, mis viidi hiljem üle „Orel”. Kogu suve kolmapäeva õhtuti
ka uude kirikusse ja teenis seal ko- kell 20 toimuvad Rapla kirikus oreli
gudust kuni 1939. aastani. Rapla uue
80. sünnipäevale pühendatud muuoreli ristiisaks peetud Kabalast pärit
sikaõhtud. Tere tulemast!
professor TopmanI, kes koostas pilli
MiHKel KUKK
koguduSE õpEtaJa
dispositsiooni ehk registrite ja tämb-

eelk Rapla maaRja-maGdaleena
kOGuduses
Rapla kirikus
pühapäeval, 16.juunil kell 12 kolmainupüha armulauaga jumalateenistus
kolmapäeval, 19. juunil kell 20 muusikaõhtu „Rapla orel 80“,
alexey shmitov (orel, moskva)
pühapäeval, 23. juunil kell 12 võidupüha armulauaga jumalateenistus
jaanipäeval, 24. juunil kell 12 surnuaiapüha jumalateenistus Rapla kalmistul
kolmapäeval, 26. juunil kell 20 muusikaõhtu „Rapla orel 80“pastoraadi
saalis, marju Riisikamp (orel) ja Rebecca kalsson (viiul, Rootsi)
neljapäeval, 27. juunil kell 19 Rapla kirikumuusika festivali avakontsert,
tallinna kammerorkester ja eesti Filharmoonia kammerkoor, dirigent
Risto joost, piletid 15/10 eurot, kontserdile eelneb kell 18 vestlus-kohtumine
kirikuaias helilooja tõnu kõrvitsaga
pühapäeval, 30. juunil kell 12 armulauaga jumalateenistus
kolmapäeval, 3. juulil kell 20 muusikaõhtu „Rapla orel 80“, Ott indermitte
(bariton), liis-helena väljamäe (viiul) ja hille poroson (orel)
pühapäeval, 7. juulil kell 12 armulauaga jumalateenistus
neljapäeval, 11. juulil kell 19 Rapla kirikumuusika festivali avakontsert,
euroopa gala, piletid 7/5 eurot
eelteade: pühapäeval, 14. juulil leerimälestuspäev kõigile neile, kelle leerist
möödub tänavu 50, 60 või 70 aastat. Registreerimine koguduse kantseleis
t–R kl 9–15, tel 485 5470 või e-post rapla@eelk.ee.

Purku Samaaria kojas
pühapäeval, 14. juulil kell 15 Rapla koguduse ﬁliaali samaaria koja
25. aastapäeva jumalateenistus, jutlustab peapiiskop urmas viilma
A.D. 2019

RAPLA
KIRIKUMUUSIKA
FESTIVAL
XXVII

JUMALATEENISTUSED
EELK JUURU MIHKLI KOGUDUSES

27.06-14.07
2019

27.06 kl 19 Rapla kirik FESTIVALI AVAKONTSERT

○

Tallinna Kammerorkester, Eesti Filharmoonia Kammerkoor
dirigent Risto Joost. Kontserdile eelneb kell 18.00
vestlus-kohtumine helilooja Tõnu Kõrvitsaga.

28.06 kl 19 Kehtna kirik TROMPETI-PARAAD

Laupäeval, 1. juunil

kell 18

laubaõhta palvus kirikus

Pühapäeval, 2. juunil

kell 11

Ülestõusmisaja 7. pühapäeva
armulauaga jumalateenistus

Kolmapäeval, 5. juunil

kell 15

Ackermanni-ekskursioon kirikus

Laupäeval, 8. juunil

kell 18

Muusikaõhtu „Kui armsad on Sinu
hooned“, laulab Ida-Harju
praostkonna ühendkoor

Pühapäeval, 9. juunil

kell 11

NELIPÜHA
armulauaga jumalateenistus,
kaasa teenib Miikaeli koor

Kolmapäeval, 12. juunil

kell 19

palveosadus Tuhala kogudusega
Juuru pastoraadis

Laupäeval, 15. juunil

kell 18

laubaõhta palvus kirikus

Pühapäeval, 16. juunil

kell 11

KOLMAINUPÜHA
armulauaga jumalateenistus

N. Ots, A. Ots, V. E. Tiits, M. J. Mere

30.06 kl 19 Käru kirik PALVERÄND

O. Kuusik tenor, V. Veldi saksofon, T. Tenno orel

○

02.07 kl 19 Järvakandi kirik AVE MARIA

K. Vähi sopran, T. Kärblane klaver, luule M. Prangel

03.07 kl 20 Rapla kirik KIITUS LOOJALE

O. Indermitte bariton, L.-H. Väljamäe viiul, H. Poroson orel

09.07 kl 19 Vahastu kirik ÕHTU ARGENTIINA VÄRVIDES
M. Viapiano bariton, Itaalia ja kammeransambel

11.07 kl 19 Rapla kirik EUROOPA GALA

J. Morton viiul, UK, F. de Damas vioola, Norra,
E. Wehse tšello, Saksamaa ja NOORED TALENDID

12.07 kl 19 Velise kirik MAA JA MERI KIIDAVAD
Ansambel TRISKELE

Piletid 5-15€

T

änavu sügisel saab Rapla
kiriku suursugune ja
kaunikõlaline kontsertorel 80-aastaseks. See
Haanja
orelimeistrite vendade Kriisade üks
suuremaid ja ühtlasi viimaseid enne teist maailmasõda ehitatud instrumente pühitseti 3. septembril 1939. aastal. Päev varem kirjutasid uue oreli vastuvõtuaktile alla professor August Topman, Verner
Mühlen ja Hugo Lepnurm, kes andsid vastvalminud pillile väga hea hinnangu. Tollal vaid 24-aastane Tallinna konservatooriumi oreliõppejõud
Hugo Lepnurm andis uuel orelil ka
esimese kontserdi.
7. septembril 1939 kirjutas ajaleht Eesti Kirik Rapla kiriku uue oreli pühitsemisest järgmiselt: „Kaunil
päikesepaistelisel pühapäeva hommikul voolas rahast hulgana Rapla
kiriku poole ja kui kirikukellad kuulutasid jumalateenistuse algust, täitus suur päikesekiirtest ja pidulikult
säravatest elektrituledest valgustatud jumalakoda tulvil palvetajaist.
Vaimulike, piiskopliku vikaari Artur Soomre, õpetajate Anton Eilarti,
Joosep Liivi, Heino Mälgu ja Friedrich Uuspõllu altarisse ilmudes tervitas palvetajaid Rapla kihelkonna
ühendatud kooride laul härra Johannes Raudmäe juhatusel. Laulukoor koosnes üle 200 lauljast, kõik
Rapla oma koguduse liikmed. Alguslaul lauldi ilma orelita, millele järg-

Kontserdid on vaba annetusega.
Laekunud korjanduse abil langetame
kalmistul ohtlikud puud,
mis ohustavad väärikaid kalme.

○

Laupäeval, 22. juunil

13.07 kl 19 Vigala kirik ORATOORIUMI- JA OOPERIGALA
P. Lill sopran, M. Viapiano bariton, Itaalia,
Suvekooli lauljad, kontsertmeister T. Kärblane

14.07 kl 19 Rapla kirik JA MA KUULSIN HÄÄLE

○

kell 9-15
kell 18

laubaõhta palvus kirikus

Pühapäeval, 23. juunil

kell 11

VÕIDUPÜHA,
2. pühapäev pärast nelipüha,
armulauaga jumalateenistus

Laupäeval, 29. juunil

kell 18

laubaõhta palvus kirikus

Pühapäeval, 30. juunil

kell 11

3. pühapäev pärast nelipüha,
armulauaga jumalateenistus

VOX CLAMANTIS, dirigent J.-E. Tulve, Kontserdile eelneb kell 18.00
vestlus-kohtumine festivali patrooni EELK peapiiskop Urmas Viilmaga.

www.raplafestival.ee
Rapla vald

Märjamaa vald

Türi vald

○

Kiriku suurpuhastus



JUURU JAANIPÄEV
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23. juunil

JJUURU
JAANIPÄEV
J
11.30 Jaanikorvpall
- korvpalliväljakul
- Info: 527 4283
23. juunil

15.00 Autode vigursõit - Juuru ringrajal - Info: 523 3147

11.30 Jaanikorvpall
korvpalliväljakul - Info: 527 4283
20.00 Jaaniõhtu
- Juuru- Rahvamaja
peoplatsil
15.00 Autode vigursõit - Juuru ringrajal - Info: 523 3147
Amadeus *Hobusõit *Mängud *Lõke *Avatud puhvet
*Tantsuks ansambel
20.00 Jaaniõhtu - Juuru Rahvamaja peoplatsil

Ootame kõiki loodushuvilisi reedel, 14. juunil alates kella 12.00-st
kuusiku mõisa parki loodusvaatluste maratonile.
loodusvaatluste maraton on sündmus, mille käigus pannakse
24 tunni jooksul kirja nii palju kohatud liike kui võimalik. vaatlused
sisestatakse andmeportaali, kus need on avalikult kõigile
kättesaadavad. kuusikul algavad märgitud kellaaegadel retked,
kus saab liikidega tutvuda ja neid kirja panna juhendaja abiga.
kui ei saa osaleda kogu maratonil, siis vali endale huvipakkuv retk
ja tule kohale selleks ajaks!
Osalemine on tasuta.
avatud on kodukohvik, kust saab osta suppi ja pirukaid.
lisainfo: maarika männil tel 5328 5846 (keskkonnaamet) või
jüri kõiv 509 4480 (eesti looduskaitse selts)

Amadeus
*Hobusõit *Mängud *Lõke *Avatud puhvet
*Tantsuks ansambelInfo:
www.juururahvamaja.eu
529 0023
Info: www.juururahvamaja.eu 529 0023
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