Rapla valla leht aastast 1933
12. juuli 2019 nr 7 (266)
tasuta

Statistika
Rahvaarv: 13 158
Pindala: 860 km2
Suurim asula:
Rapla linn 5022 elanikuga
Külasid 83, alevikke 5
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Foto: Aare Hindremäe

apla Tammemäe laulu
väljaku rekonstruee
rimise esimene etapp
jõudis lõpule ja kuidas
olnuks veel sobivam
ühte lauluväljakut ava
da, kui 8. juunil Rap
lasse jõudnud laulu- ja tantsupeo
tulega.
Lauluväljaku sai uue pealtvaa
tajate ala: paigaldati uued pingid
valgustusega, ehitati ligipääsuteed,
korrastati nõlv. Esinemisala suund
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on muudetud ja laiendatud, paigal
datud platsile uus kate, rajatud lipu
väljak ning kogu ala on haljastatud.
Projekteerimistöid
alustati
detsembris 2016. Projekti autorid
on arhitekt Uko Künnap büroost
U-Disain OÜ ja maastikuarhitek
tid Heiki Kalberg ja Tanel Breede
AB Artes Terrae OÜ-st.
Ehituse riigihange korraldati
2018. aasta suvel ning hanke tule
muse alusel sõlmiti leping Kivipart
ner OÜ-ga.
Omanikujärelevalve tegi Tarin
diprof OÜ.
Ehitustööde maksumus oli kok
ku 385 575 eurot.
Lisaks Rapla valla eelarvele

rahastati eelnimetatud töid:
• PRIA meetme 1 „Kogukonna in
vesteeringud“ abil 100 000 euroga;
• EASi regionaalsete investeeringu
toetuste programmist 98 615,25 eu
roga.
8. juunil, Rapla melupäeval kell
12.30 asus rongkäik, laulupeotuli
eesotsas, Rapla keskväljakult teele
ja kui rongkäik jõudis Tammemäe
le, avati pidulikult lauluväljak.
Et lauluväljakul ikka laul kõla
ma jääks, lauldi ühiselt Urve Uus
bergi juhatusel „Kungla rahvast“.
Seejärel jõudis järg tantsurahva
kätte ja plats sai sisse õnnistatud
tuljakuga.
Laululava ja -kaar valmivad küll
järgmises etapis, kuid väljakut saa
me kasutada juba praegu.
Tunneme rõõmu ilusast laulu
väljakust ja hoiame seda!

Meelis Mägi süütas laulupeotulega lauluväljaku lõkke. 

Fotod: Siim solman
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Muudatused
bussiliikluses
1. juulil 2019 jõustusid muudatused Läänemaa kaugliinil nr 153
Haapsalu–Risti–Märjamaa–
Rapla–Türi–Paide–Tartu ning
Raplamaa avalikel bussiliinidel
5, 9, 9A, 11, 13, 30, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38.
Liin 153 Haapsalu–Risti–Märjamaa–
Rapla–Türi–Paide–Tartu
Väljub Tartust uue sõiduplaani järgi pool
tundi varem. Kuni 30. juunini kehtinud
sõiduplaani järgi väljus buss Tartust kell
16.45, alates 1. juulist 2019 kell 16.15.
Muutuvad ka kõigi peatuste ajad marsruudil Tartu–Haapsalu. Lisandub Käsukonnaristi peatus (endine Risti peatus,
asub Järvamaal Imavere ristil).
Liin 5 Rapla–Kuimetsa–Vaopere–
Vahastu
Raplast kell 18.25 väljumisele on lisatud
nõudepeatused Uuepargi, Leinakase,
Päri, Nooretoa ja Põlliku. Muutunud on
väljumisaeg mõnest peatusest.
Liin 9 ja 9A Rapla–Pihali–Hageri–Kohila
Lisatud on peatus Hageri kalmistu,
muutunud on väljumisajad peatustest.
Liin 11 Rapla–Lelle–Kädva–Käru
Lisatud on peatus Käru tee, muutunud
on väljumisaeg mõnest peatusest.
Liin 13 Kohila–Hageri–Aespa–Kohila
Lisatud on peatus Hageri kalmistu, muutunud on väljumisajad peatustest. Suvel ei ole hommikusel väljumisel Kohila
kooli peatust, buss sõidab Kohila jaama
peatusest otse Kohila peatusesse.
Liin 30 Märjamaa–Kernu–Harutee–
Tallinn
Liinile on lisandunud peatused Lemmiku ja Orgita ristmik. Mõnes peatuses on
muutunud väljumisaeg.
Liin 32 Märjamaa–Valgu - Nurtu
Liinil on korrigeeritud sõiduaegu, peatustest väljumise ajad on muutunud.
Liin 33 Märjamaa–Valgu–Päärdu–Nurtu
Liini on muudetud kiiremaks, väljumis
ajad apeatustest on muutunud. Sõiduplaan on ühesugune kõigil nädalapäevadel (varem oli pühapäeval erinev sõiduplaan).
Liin 34 Märjamaa–Päärdu–Valgu–
Raikküla–Rapla
Korrigeeritud on sõiduaegu, muutunud
on väljumisajad mõnes peatuses.
Liin 35 Märjamaa–Kivi-Vigala
Liinil on muutunud mõnest peatusest
väljumisaeg. Hommikune väljumine
Kivi-Vigalast sõidab Kuuda kaudu Märjamaale (mitte Teenuse ja Sipa kaudu).

Vallavalitsuse istungid
juunikuus
3. juuni istungil
Kooskõlastati maaparandusehitise
projekteerimistingimused Rapla
vallas Hagudi, Oblu, Pirgu, Lõiu
se, Härgla ja Vankse külas asu
vate maaparandussüsteemi ehi
tiste Oblu2, Hagudi1, Oblu1, Saa
re4, Saare5, Vankse1 ja Oblu3 re
konstrueerimiseks ning „Oblu,
Saare, Hagudi ja Vankse maapa
randusehitiste rekonstrueerimi
ne 2019“ rekonstrueerimisprojek
ti koostamiseks.
Anti ehitusload:
• puurkaevu rajamiseks asukohaga
Orguse küla, Onni;
• ladu-kuivati ümberehitamiseks
töökojaks asukohaga Purila küla,
Härgla tee 2a.
Tunnistati Rapla Vallavalitsuse 23.
juuli 2018 korralduse nr 330 alu
sel Koigi külas asuva Kuivati kin
nisasja müügiks korraldatud kir
jalik enampakkumine nurjunuks
ning otsustati võõrandada nime
tatud kinnisasi avaliku kirjaliku
korduvenampakkumise korras
alghinnaga 1000 eurot. Kinnistu
pindala on 984 m², sihtotstarve
tootmismaa.
Menetleti volikogule esitatavaid
eelnõusid:
• Sundvalduse seadmiseks tehnora
jatise talumiskohustuse kehtesta
miseks Rapla linnas asuvale Kesk
kooli tn 4 kinnistule;
• Vallavara koormamiseks isikliku
kasutusõigusega maakaabelliini
ehitamiseks ja majandamiseks
AS-i Loo Elekter kasuks Alu ale
vikus asuvale Kooli tänava kin
nisasjale;
• Kabala Lasteaed-Põhikooli aren
gukava 2019–2021 kinnitamiseks;
• Rapla Lasteaia Kelluke põhimää
ruse kehtestamiseks;
• Koolilõuna toetuse kasutamise
tingimuste ja korra kehtestami
seks;
• Rahalise kohustuse võtmiseks
täiendava renditoetuse maksmi
seks SA-le Raplamaa Haigla.
Määrati Hagudi külas asuva Alt
metsa katastriüksuse jagamisel
moodustatavatele uutele katast
riüksustele lähiaadressideks Alt
metsa, Vanametsa tee, Uuemet
sa, Salumetsa ja Vanametsa. Siht
otstarbeks jääb maatulundusmaa.

Liin 36 Märjamaa–Kullamaa
Liinil on korrigeeritud sõiduaegu, peatustest väljumise ajad on muutunud.
Nädalavahetusel väljub buss Kullamaalt senisest tund aega varem, uus
aeg Kullamaalt kell 13.

Määrati Juula külas asuva Uue
tammsalu katastriüksuse jagami
sel moodustatavatele uutele ka
tastriüksustele lähiaadressideks
Uuetammsalu ja Väike-Tammsalu.
Sihtotstarbeks jääb maatulundus
maa.

Liin 37 Rapla–Märjamaa
Liinil on muudetud väljumisaegu peatustest ja sõiduaegu. Lisatud on mõlemas suunas tööpäeviti kolm väljumist
ja nädalavahetusel kaks väljumist. Märjamaalt Raplasse sõites peatub buss
edaspidi ka Orgita ristmiku peatuses.

Määrati Raela külas asuva Karjaaru
katastriüksuse jagamisel moodus
tatavatele uutele katastriüksustele
lähiaadressideks Karjaaru, Juur
depääsutee lõik 618, Rapla-Pär
nu raudtee 618 ja Karjapõllu. Siht
otstarbeks jääb maatulundusmaa.

Liin 38 Märjamaa–Mõisamaa–Valgu
Liini on pikendatud Valguni ja muudetud
on väljumisaegu peatustest.

Määrati Uuskülas asuva Alu tee 26
katastriüksuse jagamisel moodus
tatavatele uutele katastriüksus
tele lähiaadressideks Alu tee 26
ja Alu tee 28, sihtotstarbeks jääb
elamumaa.

Sõiduplaanid on nähtavad
www.peatus.ee.
Muudatuste paremaks mõistmiseks
soovitame kasutada www.peatus.ee
reisiplaneerijat, kuhu on võimalik sisestada alg- ja lõpp-peatus ning kuupäev.

Määrati Vahakõnnu külas asuva
Põlluserva katastriüksuse jagami
sel moodustatavatele uutele ka
tastriüksustele lähiaadressideks
Põlluserva ja Juurdepääsutee

lõik 530, sihtotstarve maatulun
dusmaa.
Kinnitati lapsehoiuteenuse osuta
miseks korraldatud riigihanke
tulemused. Otsustati tunnistada
edukaks ja sõlmida raamleping
Here Invest Oü-ga, OÜ-ga Ridi
radiralla ning Sinilinnu Lastehoid
OÜ-ga.
Kehtestati lapse koolieelsesse laste
asutusse vastuvõtmise, sealt väl
jaarvamise ja lasteasutuse tasu
maksmise kord Rapla vallas.
Anti load:
• Valtu külas Valtu-Viva OÜ-le kuu
luvas töökojas ja seda ümbritse
val maa-alal aadressiga Arturi tä
nav 2 ning Valtu parklas 9. juu
nil 2019 kell 12–16 avaliku üritu
se Valtu täika korraldamiseks;
• Kabala külas Kabala mõisa kin
nistul 22. juunil 2019 kella 20st
kuni 23. juuni 2019 kella 2ni ava
liku ürituse Kabala jaanitule kor
raldamiseks;
• Lipa külas Kiigeplatsi kinnistul 22.
juunil kella 18st kuni 23. juunil
kella 4ni avaliku ürituse Lipa kü
la jaanitule korraldamiseks;
• Palamulla külas Palamulla küü
nis avalike ürituste korraldami
seks järgmiselt:
• Juhan Uppini kontsert, 21. juulil
2019 kell 17 –21;
• Tõnis Mägi kontsert, 25. augustil
2019 kell 17–21.
• Rapla Kultuurikeskuse territoo
riumil (parkla alal) 12. augustil
2019 kella 7st kuni 14. augustil
2019 kella 21ni doonoritelgi püsti
tamiseks ning veredoonorlust pro
pageeriva ürituse läbiviimiseks.
Tunnistati 20. mail 2019 lõppenud
avalik konkurss Alu krossiraja
le perioodiks 12. juuni 2019 – 11.
juuni 2024 rentniku leidmiseks
nurjunuks. Otsustati kuulutada
nimetatud objekti rendile andmi
seks välja uus konkurss samadel
tingimustel.
Vaadati üle MTÜ Kabli Puhkebaa
siga sõlmitav leping.

10. juuni istungil

miseks kirjaliku enampakkumi
se korras alghinnaga 1500 eurot;
• Loa andmiseks Loe külas asuva
Hindrekumardi-Hansu kinnistu
omandamiseks Pajo Investments
OÜ-le;
• Rapla Täiskasvanute Gümnaasiu
mi arengukava 2019–2021 kinni
tamiseks;
• Rapla valla arengukava 2018–
2025 muutmiseks;
• Arvamuse andmiseks Reinu III
lubjakivikarjääri kaevandamis
loale;
• OÜ Soval teenus lõpetamiseks;
• Rapla valla 2019. aasta I lisaeel
arve kinnitamiseks.
Määrati Rapla vallas uutele moo
dustatavatele liikluspindadele
ruumikujud ja kohanimed.
Kinnitati Rapla valla tänavavalgus
tuse rekonstrueerimise põhipro
jekti koostamiseks korraldatud
lihthanke tulemused. Edukaks
tunnistati Hepta Group Energy
OÜ pakkumus maksumusega
27 550,00 eurot, millele lisandub
käibemaks.
Kinnitati Rapla Vesiroosi Kooli ja
Rapla Kesklinna Kooli toitlustus
teenuseks ajavahemikus 1. sep
tember 2019 – 15. juuni 2022 kor
raldatava riigihanke alusdoku
mendid.
Kutsuti AS-i Matsalu Veevärk üld
koosolekul alates 17. juunist 2019
tagasi aktsiaseltsi nõukogu liige
Meelis Mägi ning nimetati nõuko
gu uueks liikmeks Triin Matsalu.
Kutsuti AS-i Rapla Vesi üldkoos
olekul alates 17. juunist 2019 taga
si aktsiaseltsi nõukogu liige Mee
lis Mägi ning nimetati nõukogu
uueks liikmeks Triin Matsalu.
Kutsuti alates 11. juunist 2019 taga
si OÜ SOVAL Teenus juhatuse lii
ge Tarmo Peterson ning nimeta
ti alates 11. juunist 2019 juhatuse
liikmeks Margit Pärna.
Nimetada SA Rapla Spordirajati
sed nõukogu liikmeteks tähtaja
ga kolm aastat: Erik Horn, Väi
no Sassi, Heiti Vahtra, Ain Täpsi
ja Anne Leht.

Moodustati Rapla valla tervise
nõukogu ja kinnitati selle koos
seis järgmiselt:
• Helen Hints, Rapla Vallavalitsuse
noorsootöötaja
Anti projekteerimistingimused ük
•
Marge
Järvi, Rapla Vallavalitsu
sikelamu kavandamiseks Rapla
se
sotsiaaltööspetsialist
ja Rapla
linnas Heina tn 5b maaüksusele.
Maakonna Puuetega Inimeste
Määrati Helda külas asuva pumba
Koja juhatuse esimees
maja ja veekaevu juurde ostu
 • Anabell Kinkar, Rapla Vallavalit
eesõigusega erastatava teenin
suse spordi- ja tervisedenduse
dusmaa suuruseks ligilähedaselt
spetsialist
17 m² ning kinnitati erastatava • Janne Liidik, OÜ Ridiradiralla
maa suurus ja piirid.
juhatuse liige
• Tiina Martin, Rapla Vallavalitsuse
Määrati Kodila külas asuva katla
planeeringu- ja arendusspetsialist
maja juurde ostueesõigusega eras
• Sven Murula, Rapla Vallavalitsus
tatava teenindusmaa suuruseks li
lastekaitsespetsialist
gilähedaselt 788 m² ning kinnita
• Maarika Nurmsoo, MTÜ Kuusiku
ti erastatava maa suurus ja piirid.
Küla liige
Menetleti volikogule esitatavaid • Pilvi Pregel, Rapla Vesiroosi Koo
eelnõusid:
li õpetaja, koolide tervisedenduse
• Sundvalduse seadmise delegeeri
koordinaator
miseks vallavalitsusele;
• Tauno Sau, Lääne päästekeskus
• Karitsa külas asuva Järve kinnis
Raplamaa päästepiirkonna ko
tu võõrandamiseks;
mandopealik
• Kaiu alevikus asuva Maisimäe • Aivo Sildvee, Kaiu rahvamaja
tee 2 kinnisasja (kinnistu regist
juhataja
riosa nr 3236037; katastritunnus • Elle Tikki, Lääne prefektuur
27701:002:0048, pindala 308 m²,
Rapla politseijaoskond piirkonna
sihtotstarve ärimaa) võõranda
politseinik
Anti projekteerimistingimused
suvemaja kavandamiseks Pala
mulla külas Pärdi maaüksusele.

Anti luba Kaiu rahvamajale Kaiu
alevikus 13. juunil 2019 kell
10.30–24 avaliku ürituse Juuru
kihelkonnapäeva
korraldamiseks.
Anti luba Kuimetsa rahvamajale
Kuimetsa külas Kuimetsa spordi
hoone spordiplatsil 23. juunil 2019
kella 20st kuni 24. juunil 2019 kel
la 4ni avaliku ürituse Kuimetsa
jaanitule korraldamiseks.

17. juuni istungil
Menetleti volikogule esitatavaid
eelnõusid:
• maaomaniku taotlusel Valtu külas
asuvate Kuusetuka ja Pärnala
maaüksuste detailplaneeringu
kehtetuks tunnistamiseks;
• Lubja lubjakivikarjääri kaevan
dusloale arvamuse andmiseks.
Kinnitati Kuimetsa külas Nurmiku 6
asuva munitsipaalvara võõranda
miseks korraldatud enampakku
mise tulemused.
Arutati Rapla linnas Kodu tn 9
asuva kinnistu võõrandamist.
Otsustati erastada ostueesõiguse
ga Uuskülas Papli tn 13 asuv maa
üksus.
Muudeti Kalevi külas asuva Kidu
ussi katastriüksuse koha-aadressi.
Uueks aadressiks saab Antsumaa.
Viidi Rapla linnas Kuusiku tee 4
asuva katastriüksuse sihtotstarve
vastavusse maa tegeliku kasutu
sega: maaüksuse uus sihtotstarve
on 75% ulatuses ärimaa ning 25%
elamumaa.
Kinnitati Rapla Hooldekeskuse
õueala rekonstrueerimiseks kor
raldatava lihthanke alusdoku
mendid.
Kinnitati Rapla kesklinna WiFi4EU
võrgu rajamiseks korraldatud
hanke tulemused. Edukaks tun
nistati Eesi AS-i pakkumus hin
naga 9450 eurot, millele lisandub
käibemaks. Kesklinna wifivõrk
saab valmis sügiseks.
Otsustati pikendada munitsipaaleluruumi üürilepingut.
Vaadati üle lastekaitsespetsialis
ti ametikohale väljakuulutatava
konkursi kuulutuse kavand.
Anti load avalike ürituste korral
damiseks:
• Rapla jaanipidu 21.–22. juunil
Tammemäel;
• Kuusiku jaanituli 21.–22. juunil
Kuusiku mõispargis;
• Tolla küla X külapäev 22.–23. juu
nil külaplatsil;
• Hagudi jaanikohvikute päev 23.–
24. juunil;
• Järlepa jaanituli 21.–22. juunil;
• Juuru kihelkonnalaat 14. juulil
pastoraadi aias.
Otsustati võimaldada Kabala
Lasteaia-Põhikooli meeskonnale
20. juunil koolituspäev ja lubati
sulgeda selleks ajaks Kabala ja
Lipa lasteaiarühmad.
Informatsiooni korras käsitleti kohaaadressi määramist Rapla Valla
Avatud Noortekeskuse Raikküla
noortetoale ja Raikküla raamatu
kogule ning tutvuti praeguse val
lamaja ümberehitamise ja laien
damise eskiislahendusega.
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Vallavolikogu
Jäätmevedu
27. juuni istungil
Kinnitati Kabala LasteaedPõhikooli
aastate 2019–2021 arengukava.
Kinnitati Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumi aastate 2019–2021 aren
gukava.
Kehtestati Rapla Lasteaia Kelluke
põhimäärus.
Kehtestati koolilõuna toetuse kasu
tamise tingimused ja kord. Määrus
sätestab riigieelarve ja Rapla valla
eelarve vahenditest eraldatud kooli
lõuna toetuse kasutamise Rapla val
la munitsipaalkoolides statsionaar
ses õppes õppivatele õpilastele.
Riigieelarves ette nähtud toetuse ja
koolilõuna tegeliku maksumuse va
he kõikidele Rapla valla statsionaar
se õppega üldhariduskoolides põhi
haridust omandavatele õpilastele
kaetakse Rapla valla eelarvest.
Kehtestati Rapla valla huvikoolide õp
petasu suurus ning soodustuse saa
mise tingimused.
Maaomaniku taotlusel tunnistati keh
tetuks Valtu külas asuvate Kuuse
tuka ja Pärnala maaüksuste detail
planeering
Lubati Pajo Investments OÜ-l omandada Loe külas asuva Hindrekumar
diHansu kinnistu.
Kuna kinnistu kõlvikulises koossei
sus on üle 10 ha metsamaad ja Pajo
Investments OÜ ei ole tegelenud
Eestis vähemalt kolm viimast ma
jandusaastat Euroopa Liidu toimi
mise lepingu I lisas loetletud metsa
majandamisega, siis võib ta oman

J

Kinnitati Rapla valla 2019. aasta I lisaeelarve.

äätmeseaduse kohaselt korral
dab Rapla vald oma haldus
territooriumil olmejäätme
te, eelkõige prügi ehk segaol
mejäätmete, nende sortimis
Rapla vallas korraldatud olmejäätmete vedaja perioodil
jääkide ja olmejäätmete tek
1. juuli 2019 – 31. oktoober 2023 on: eesti keskkonnateenused as
kekohas liigiti kogumisel tek
• Aadress: Artelli 15, Tallinn 15551
kinud jäätmeliikide kogumise ja veo.
• Telefon: 640 0800
Rapla valla territooriumil korraldab
• E-post: rapla@keskkonnateenused.ee
Rapla vald segaolmejäätmete, paberi
• http://www.keskkonnateenused.ee/avaleht
ja kartongi ning biolagunevate köö
klienditeenindused asuvad aadressidel:
gi ja sööklajäätmete (kohustus liitu
• Artelli 15, Tallinn, avatud E–R 9–17 ja
da kinnistutel alates 8 korterist ning
• Talve 4, Rapla, avatud E–R 10–13
toitlustusega ja toiduainetega tegele
vatel ettevõtetel) jäätmevedu.
klienditeenindustes on võimalik isikutel, kel puudub võimalus
Jäätmevaldajad ehk kõik Rapla
dokumente digitaalselt allkirjastada, sõlmida jäätmevedajaga
vallas asuvad isikud ja kinnistud,
lepinguid paberil.
millel elatakse või tegutsetakse, loe
takse seaduse alusel liitunuks kor
raldatud jäätmeveoga. Jäätmeveo
daval Rapla valla
nisasja ei kasutata. Näi
üldtingimused on määratud Rapla
kodulehel. Taotlu
teks kui kinnistut
valla jäätmehoolduseeskirjaga (s.h
kasutatakse vaid
se vormi leiab ko
jäätmete liigiti kogumise nõuded)
dulehelt rubriigist:
suvel, tuleb taotlus
ja on vedajale ning jäätmevaldajale „Maa ja keskkond“ 
teha 1. november ku
„Blanketid“  „Korkohustuslikud.
ni 30. aprill. Kui kin
raldatud jäätmeveoga
nistut ei kasutata ter
Korraldatud jäätmeveost
mitteliitunuks lugemi
ve aasta vältel, tuleb
se taotlus“. Taotlus esita
taotlus teha üheaas
vabastamise tingimused
da digitaalselt allkirjas
taseks perioodiks 21.
Kui kinnistul ei elata või kinnistut ei
tatuna eposti aadressil
jaanuar kuni 20. jaa
rapla@rapla.ee, paber
kasutata, võib kohalik omavalitsus
nuar.
ehk Rapla vald erandkonnas jäät kandjal taotluse esitami
NB!
Prügiveost
mevaldaja korraldatud jäätmeveoga
seks pöörduda vallavalit
vabastatud kinnistu
susse keskkonnaspetsia
te juurdepääsuteid tal
liitumisest vabastada. Selleks tuleb
vel vald lahti ei lük
pöörduda Rapla Vallavalitsuse poo listi poole aadressil Rapla,
le ning esitada vormikohane taot Viljandi mnt 17.
ka, kuna omanik on
lus korraldatud jäätmeveost vabas
Taotluse võib teha täht
kinnitanud, et ta
kinnistut ei kasuta.
tamise kohta. Taotluse vorm on saa ajaliselt perioodiks, mil kin

Muudeti Rapla Vallavalitsuse (asutu
sena) struktuuri ja teenistuskohta
de koosseisu.

Rapla vallas kehtiv seGaOlmejÄÄtmete hinnakiRi

dada 10 ha või rohkem metsamaad
sisaldava kinnisasja üksnes voliko
gu loal.
Seati isiklik kasutusõigus AS-i Loo
Elekter kasuks Alu alevikus Koo
li tänavale maakaabelliini ehitami
seks ja majandamiseks.
Delegeeriti sundvalduse seadmise kü
simuste menetlemine ja otsustami
ne vallavalitsusele.
Otsustati võõrandada Karitsa külas
asuv Järve kinnistu hinnaga 600
eurot.
Otsustati võõrandada avaliku kirjali
ku enampakkumise korras Kaiu ale
vikus Maisimäe tee 2 kinnisasi alg
hinnaga 1500 eurot.
Otsustati lõpetada OÜ Soval Teenus
alates 1. juulist 2019. Pärast osa
ühingu likvideerimismenetluse lõ
petamist jagatakse äriühingu tege
vused AS-i Rapla Vesi ja Rapla Varahalduse vahel.
Kehtestati Rapla valla aastate 2018–
2025 arengukava.
Kinnitati Rapla valla 2018. aasta kon
solideerimisgrupi majandusaasta
aruanne.

Muudeti Rapla Vallavolikogu eelar
veja arengukomisjoni ning majan
duskomisjoni koosseise.

Uuel õppeaastal muutub
Rapla valla huvikoolide õppetasu
Asutus, õppekava, osaleja

al 01.09.2019 al 01.09.2020
(eurot)
(eurot)

mahuti suurus / m³

OlmejÄÄtmete vedaja

ühe mahuti
tühjendus
(km-ta)
eurot

ühe mahuti
tühjendus
(km-ga
20%)
eurot

ühe jäätmemahuti
ühe kuu
rent (km-ta)
eurot

ühe
jäätmemahuti
ühe kuu rent
(km-ga 20%)
eurot

jäätmejäätmemahuti
mahuti
müügihind
müügihind
(km-ta) (km-ga 20%)
eurot
eurot

jäätmekott 0,02 (kuni 10 kg)

0,33

0,40

–

–

–

–

jäätmekott 0,08 (kuni 10 kg)

1,31

1,57

–

–

–

–

kuni 0,08

1,31

1,57

2,09

2,51

39,17

47,00

Rapla Muusikakooli ettevalmistusklass

20

20

kuni 0,10 jäätmekott (kuni 10 kg)

1,64

1,97

–

–

–

–

Juuru Eduard Vilde Kooli huvikooli ettevalmistusklass

15

20

kuni 0,14

2,29

2,75

2,68

3,22

39,17

47,00

Rapla Muusikakool põhi ja huviõpe

30

30

kuni 0,19

3,11

3,73

2,68

3,22

–

–

Juuru Eduard Vilde Kooli huvikooli põhi ja huviõpe

25

30

kuni 0,24

3,93

4,72

3,28

3,94

50,00

60,00

Kaiu Muusikakooli põhi ja huviõpe

25

30

kuni 0,37

6,06

7,27

3,94

4,73

88,33

106,00

Rapla Muusikakooli vabaõpe

30

30

Rapla Huvikooli laulustuudio

19

20

kuni 0,66

10,80

12,96

5,90

7,08

180,00

216,00

Rapla Huvikooli õmblusstuudio

13

15

kuni 0,80

13,10

15,72

6,90

8,28

190,00

228,00

Rapla Huvikooli õmblusstuudio täiskasvanutele

25

25

Rapla Muusikakooli vabaõpe täiskasvanutele

85

90

Õppetasu soodustused
• Kui ühest perest õpib valla huvikoolides kaks või enam last, saab
vanem taotleda teise lapse puhul
50% ning alates kolmandast lapsest
100% soodustust.
• Soodustus kehtib lapse kohta, kui
lapse ja vähemalt ühe tema vanema
elukoht on rahvastikuregistri and
metel Rapla vallas.
• Õppetasu soodustuse saamiseks
esitab vanem Rapla Vallavalitsuse
le igaks õppeaastaks taotluse. Taot

luse näidisvorm on kättesaadav val
la kodulehelt.
• Soodustus määratakse taotluse esitamise kuust peale taotluses esitatud
andmete õigsuse kontrollimist. Vaja
dusel on õigus küsida lisaandmeid.
• Huvikooli õppenõukogu ettepanekul ja vallavalitsuse otsusel võidak
se õpilane erandkorras vabastada
õppetasust.
• Soodustust arvestatakse ühele lapsele ühes huvikoolis.

Vanapaberi ja segapakendi
konteineritel uus asukoht
Vanapaberi ja segapakendi kogumiskonteinerid, mis asusid seni Uuskülas, aad
ressil Uusküla tee 5 paigutatakse Uuskülas uude kohta, Pihlaka tänava trans
pordimaale – Sõnajala 3 aiatagune plats.
See on esialgu ajutine lahendus, sobivamat asukohta veel otsitakse.

kuni 1,10

18,01

21,61

7,90

9,48

220,00

264,00

kuni 1,50

24,56

29,74

11,93

14,32

–

–

kuni 2,50

40,93

49,12

15,00

18,00

630,00

756,00

kuni 4,50

73,67

88,40

18,00

21,60

820,00

984,00

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. Meie kooli saab õppima asuda aasta ringi!

Dokumentide vastuvõtt
Dokumente uueks õppeaastaks võetakse vastu alates augustist
12.–19. august kell 9–13
20. augustil on koolimaja suletud
21.–31. august kell 9–16
Koolimaja II korrusel (Rapla, Lasteaia 5).
Põhikooli ning gümnaasiumi A klasside õppeaasta avaaktus toimub 2. septembril kell 10 koolimajas.
Gümnaasiumi E klasside õppeaasta avaaktus ja esimene koolipäev toimub 7. septembril kell 9 koolimajas
Lisainfo: kristi.luik@raplatg.ee või telefonitsi 485 5859 või 5647 3488

www.raplatg.ee
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Milline võiks olla koduvald 20 aasta pärast?

K

uidas võiks olla kaitstud
meie loodus ja kultuu
ripärand? Kuhu kavan
dame elamuid ja kuhu
tööstusalasid ning mil
viisil saaksid kõik funkt
sioonid üksteist segama
ta paikneda? Kuskohast võtame killu
stikku raudteetaristu ehitamiseks ja
mis kaevandustest pärast saab? Milli
seid väärtusi oleme arengu nimel val
mis ohvriks tooma ja millises ulatu
ses? Nendele ja paljudele teistele elu
listele küsimustele otsitakse vastust
koostatavas Rapla valla üldplaneerin
gus.
Üldplaneering ruumilise kesk

konna kujundajana on nagu liiklu
seeskiri Põhjamaade linnades või hea
lastetuba kollektiivis: maailmare
volutsiooni aspektist ei juhtu mida
gi, kui vastavad arusaamad kõrvade
vahel puuduvad, kuid asjad sujuvad
märksa ladusamalt, kui tähtsates kü
simustes ollakse enne konsensusele
jõutud ning kokkulepped peavad.
Üldplaneering on suunatud olu
liste väärtuste kaitsele ja et elutin
gimused säiliksid võimalikult head
nii praegu kui ka tulevikus. Meil ei
ole rahvastiku kasvuga seotud häda
sid, mis tingivad asustuse laiendami
se vajaduse, pigem saame keskendu
da kvaliteedi parandamisele ning ole

masoleva potentsiaali nutikamale ra
kendamisele.
Üldplaneering puudutab igaüht,
keda rohkemal, keda vähemal mää
ral. Üldplaneering on seda elujõuli
sem, mida laiemapõhjalist arusaama
see esindab. Selleks, et üldplaneeringust saaks arengut mõistlikel rada
del hoidev dokument, on möödapääs
matult vajalik kogukonna osalemine.
Vallaametnikud koos palgatud eks
pertidega võivad olla kuitahes nuti
kad, kuid nende teadmised kohali
kest eripäradest on paratamatult pii
ratud ja käsitlus akadeemiline. Enne
vanasti määras asjad isevalitseja, hil
jem partei, tänapäeval seevastu on

tavaks igaühel mängureeglite kujun
damisel osaleda ja üks võimalus sel
leks on teha ettepanekuid üldplanee
ringu kohta.
Üldplaneeringuga käsitletava
test teemadest annab ülevaate üld
planeeringu lähteseisukohtade doku
ment valla kodulehel. Samast on leitav ka üldplaneeringute võrdlus ning
kaardirakendus, kus kehtivate üldpla
neeringute olulisemad tingimused on
peal.
Üldplaneeringu koostamises osa
lemiseks on mitmeid võimalusi. Ideid
saab esitada vallakantselei eposti
aadressil rapla@rapla.ee, samuti foo
rumisse valla kodulehel. Konkreetset

asukohta puudutavaid mõtteid saab
punktide või aladena märkida idee
korjekaardile. Kõiki esitatud ideid
planeeringu koostamise jooksul ana
lüüsitakse.
Vallavalitsus kutsub üles suviste
tegemiste vahel ka ruumiloome küsi
muste üle juurdlema.

nähakse ette tingimused üksikela
mu püstitamiseks olemasoleva äri
maa kinnistu jagamisel moodustuva
le krundile, kus praegu paikneb äri
maja abihoone. Planeeringulahendus
on vajalikus mahus kooskõlastatud.
Juulikuus on avalik väljapanek valla
kodulehel ja vallamaja fuajees.

VILJANDI MNT 90,
RAPLA LINN

sätestatakse tingimused olemasole
va ehitise ümberehitamiseks ja suu
remahuliseks laiendamiseks, et raja
da teenindus, kaubandus, ja toitlus
tusasutus ning korteritega mitmeots
tarbeline hoone. Detailplaneering on
avalikult välja pandud Rapla valla
maja fuajees ning valla kodulehel.

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

Detailplaneering
TALLINNA MNT 37,
RAPLA LINN
Rapla Vallavolikogu 29. novembri
2018 otsusega nr 79 algatatud Tal
linna mnt 37 detailplaneering, mis
järgib üldplaneeringu põhilahendust,
on vajalikus mahus kooskõlastatud
ning pannakse juulis avalikule välja
panekule. Planeeringuga nähakse et
te olemasoleva ärihoone rekonstruee
rimine koos väikesemahulise laienda

misega ning maaüksuse idaossa uue
üksikelamukrundi moodustamine.
Detailplaneeringu materjalid on ava
likus väljapanekus valla kodulehel ja
vallamaja fuajees.

TALLINNA MNT 33,
RAPLA LINN

Rapla Vallavolikogu 28. märtsi 2019
otsusega nr 30 algatati üldplanee
ringu põhilahendust järgiv Tallinna
mnt 33 detailplaneering, millega

Rapla Vallavolikogu 20. detsembri
2018 otsusega nr 90 algatati Rapla
linnas Viljandi mnt 90 kinnistu üld
planeeringut järgiva detailplaneerin
gu koostamine. Detailplaneeringuga

hoone eskiis
(autorid
arhitektid peeter liivandi ja
villu scheler,
arhitektuuribüroo RaF)

planeeringulahenduse mahuline eskiis (autor: jaagu kinnisvara Oü).

Projekteerimistingimuste avatud menetlus
KUUSETUKA JA PÄRNALA
MAAÜKSUS VALTU KÜLAS
Rapla Vallavolikogu 27. juuni 2019
otsusega nr 52 tunnistati kehtetuks
Rapla Vallavolikogu 26. juuni 2008
otsusega nr 42 kehtestatud Kuusetu
ka (katastritunnus 66904:002:0052)
ja
Pärnala
(katastritunnus
66904:002:0051) kinnistu detailpla
neering Valtu külas. Detailplaneerin
gu eesmärk oli viiekümnest väikeela
must koosneva asumi moodustamine
umbes 23 ha suurusel maaalal, kuid
kümne aasta jooksul ei ole mõttest
asja saanud. Kinnistuomanik leidis
maaüksustele ostja, kes soovib piir
konda päikesejaama rajada.
Taastuvenergeetika suurema osa
kaalu saavutamine energiavarustuses
kuulub üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“ kohaselt energeetikavald
konna peamiste eesmärkide hulka.
Üleminekut laialdasele taastuvener
gia kasutamisele on nimetatud üheks
olulisemaks Eesti ruumilist arengut
mõjutavatest tulevikusuundumustest.
Rapla valla üldplaneeringu kohaselt
on elektrivarustuse põhilised aren
gusuunad töökindluse parandamine,
seda eesmärki kavandatav päikese
jaam teenib.
Taotluse kohaselt on kavas rajada
kuni 8 MW võimsusega päikesejaam.

Võrdluseks: Kuku külas Kukomäe
maaüksusele rajatud päikesejaama
nimivõimsus on umbes 1,2 MW ning
sinna on paigaldatud üle 4000 päi
kesepaneeli.
Pärnala ja Kuusetuka maaüksus
jäävad detailplaneeringu koostamise
kohustusega alale, kuhu kohalik oma
valitsus võib ehitise sobituvuse kor
ral ehitusõiguse erandina anda pro

jekteerimistingimustega. Arvestades
asjaolu, et tegemist on olulise avali
ku huviga rajatisega, viiakse läbi ava
tud menetlus.
Maaeluministeerium on tähele
panu juhtinud asjaolule, et tegemist
on väärtusliku põllumajandusmaa
ga, mille kaalutud keskmine boniteet
on 48 hindepunkti, ning eelistada tu
leb maa hoidmist põllumajanduslikus

kuusetuka ja pärnala maaüksus, millele kavandatakse kuni 8 mW
võimsusega päikesejaama.

kasutuses. Vallavalitsuse hinnangul
on päikesejaama rajamisega kaits
tud riiklikud huvid taastuvenergee
tika suurema osakaalu saavutamisel
ning säilib võimalus maade põlluma
janduslikuks kasutamiseks tulevikus.
Projekteerimistingimuste eelnõu
ga on võimalik tutvuda valla kodule
hel. Eelnõu avalik väljapanek kestab
kuni 26. juulini 2019. Avaliku välja

paneku ajal on igal isikul õigus as
ja kohta esitada kirjalikke ettepa
nekuid ning põhjendatud vastuväi
teid vallakantselei eposti aadressil
rapla@rapla.ee. Kui avaliku väljapa
neku jooksul ettepanekuid või vastu
väiteid ei laeku või on kõiki ettepane
kuid võimalik arvestada, otsustatak
se projekteerimistingimuste andmine
ilma avalikul istungil arutamiseta.

päikesejaam kukomäe maaüksusel kuku külas.
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Sotsiaaltööspetsialistide vastuvõtt suvel
Raikküla piirkond

Marge Järvi vastuvõttu ei toimu
15. juulist 4. augustini ja 26. augustist
8. septembrini, sellel perioodil palu
me pöörduda Rapla Vallavalitsusse,
tel 5562 3828.

Juuru piirkond

Tulika Geimoneni vastuvõttu ei toimu

1.–14. juulini ja 1.–18. augustini. Juu
ru piirkonda teenindab sellel perioo
dil Kätlin Uuemäe Kaiu teenuskesku
ses, tel 5329 2701.

Kaiu piirkond

Kätlin Uuemäe vastuvõttu ei toimu
15. juulist 26. juulini ja 15.–30. augus
tini. Kaiu piirkonda teenindab sellel

perioodil sotsiaaltööspetsialist Tuli
ka Geimonen Juuru teenuskeskuses,
tel 5699 5463.

Rapla vallamajas on kodanike
vastuvõtt tavapäraselt
T kell 9–16
N kell 9–18
Lõuna 13–14

1. juulil muutub surnu lähedastele
asjaajamine lihtsamaks

J

uulikuust pole lahkunu läheda
sel enam tarvidust surma re
gistreerimiseks pöörduda ko
haliku omavalitsuse perekon
naseisuametniku poole, sest
surmatõendi väljastab tervis
hoiuteenuse osutaja.
„Kui seni pidi inimene lähedase
surma korral matuse, pärimis ja
muu vajaliku tegevuse alustamiseks
pöörduma esmalt tervishoiuteenuse
osutaja poole ja siis kohalikku omava
litsusse, kus registreeriti surm ja an
ti surmatõend, siis juulikuust saab es
mase surmatõendi tervishoiuteenuse
osutajalt ja kohalikku omavalitsusse
minema ei pea,“ sõnas Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakon
na juhataja Enel Pungas. „Niigi ras-

kel ajal on inimese jaoks oluline, et
asjaajamist ja käimisi oleks võimali
kult vähe.“
Elektroonilise andmevahetuse
käivitamisega jõuavad surmaga seo
tud andmed kiirelt rahvastikuregist
risse ning surmapõhjuste registris
se. Sellega väheneb surnu lähedaste ajakulu, lisaks välditakse olukordi,
kus lähedased peavad maksma riigi
le tagasi surnule väljamakstud toetu
si või pensioni.
Arenduste tulemusel muutub sur
mapõhjuste register elektroonseks
ning paraneb surmapõhjuste regist
ri andmete kvaliteet. „Kaovad paberil arstlikud surmateatised ja arstid
ei pea enam andmeid paberil surma
põhjuste registrisse edastama,“ ütles

Sotsiaalministeeriumi e-teenuste ja
innovatsiooni asekantsler Kalle Killar.
Kui inimene on surnud enne
1. juulit 2019, siis tuleb matmiseks va
jaliku surmatõendi saamiseks min
na kohalikku omavalitsusse, pärast
1. juulit saab surmatõendi tervis
hoiuasutusest.
Siseministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi surma registreerimise
lihtsustamise ühisprojekt sisaldas
IT-arendusi ning muudatusi perekonnaseisutoimingute seaduses. Te
gemist on esimese etapiga arendus
projektis, mille kaugem eesmärk on
muuta kogu surmaga seotud asjaaja
mine paberivabaks ning võimalikult
mugavaks kõigile osapooltele.
SISEMINISTEERIUM

Surmatõendi väjastamine praegu

Inimene
sureb

Meditsiiniasutus
tuvastab surma
põhjuse ja
väljastab arstliku
surmateatise

Osaühingu Soval Teenus
tegevuse lõpetamine

R

apla Vallavolikogu otsustas 27.
juuni 2019 otsusega nr 57 lõ
petada OÜ Soval Teenus tegevuse. Otsuse alusel algab osaühingu
likvideerimine, likvideerimismenet
lus lõppeb eeldatavalt 31. oktoobril
2019. Osaühingu majandustegevus
jätkub likvideerimismenetluse lõpu
ni seni kehtinud alustel. Teenuste
eest tasumisel kehtib praegune hin
nakiri ja arvete väljastamist jätkab
OÜ Soval Teenus.
Pärast OÜ Soval Teenus likvideerimist jätkab teenuste osutamist
Rapla Vallavalituse hallatav asutus

Rapla Varahaldus ning eeldatavalt
1. jaanuarist 2020 jätkab ühisvee
värgi ja kanalisatsiooni teenuse osu
tamist AS Rapla Vesi.
Teenuste hinnakiri muudetakse
ja ühtlustatakse pärast likvideeri
mismenetluse lõppu ja need otsus
tab tegevuse ülevõtmisel uus tee
nuse pakkuja.
Küsimuste korral palume pöör
duda Rapla Varahalduse juhataja ja
OÜ Soval Teenus juhatuse liikme
Margit Pärna poole, tel 5373 6683
epost margit.parna@rapla.ee.
RAPLA VALLAVALITSUS

III kvartali
projektitoetused
1. juulil määras vallavalitsus 17 777 eurot projektitoetusi.

Sotsiaalvaldkonna projektid
mtü Rukkilill: vähihaigete tugirühma loomine

Lähedane saab
KOV-ilt
surmatõendi

Lähedane
läheb KOV-i,
kes
registreerib
surma ja
väljastab
surmatõendi

Järgnevad toimingud:
lahkunu ärasaatmine jm

Surmatõendi väljastamine alates 1. juulist 2019

mtü lipa küla: uku masinG 110: siiri sisaski kontsert Rapla kirikus
11. augustil 2019

500

mtü vahastu vabatahtlik päästekomando: organiseeritud tuletõrje
100. aastapäeva tähistamine vahastus

420

mtü kappeli külad: maal elamise päeva ettevalmistamine

400

Oü three sticks: ansambli the notes debüütalbumi salvestamine,
tiražeerimine ja esitluskontsertide korraldamine

500

220

Riinimanda kooristuudio: Riinimanda kooride loovlaager ja kontserdid
saaremaal

500

jalase haridusseltsi: jalase külapäev aino-helene valgma 85
(1934–1997)

350

mtü Raikküla kultuurikeskus: „tantsides, lauldes ja pilli mängides …. “

490

mtü sõsarkülad: kodila piirkonna külade jaanituli

500

Raikküla valla vabaajakeskus: Raikküla hariduselu 170 kontsert-aktuse
korraldamine

448

kuimetsa kultuuriselts: kuimetsa kodukandipäev

500

Rapla haridusselts: linda Rausi elulool põhinev sõna- ja
tantsulavastuse „minek“ korraldus

500

mtü maarja koor: esinemine laulupeol vaba Rahva laul pärnus

220

Meie Lelle Selts: raamatu „Väärtuspõhised muinasjutud“ trükifailide
kujundamine

200

kaiu rahvamaja: XXvi piirkondlik suvelõpupidu kaius

400

kuusiku kandi külaselts: kuusiku kandi külaseltsi esindamine
eesti külade Xiii maapäeval

200

kuimetsa kultuuriselts: kuimetsa jaanitule lasteala programm

300

järlepa kodukultuuri selts: järlepa küla jaanipäev 2019

500

selts lipa Rock: lipa küla jaanituli

500

mtü ingli puudutus: „pea ees kalmistule Contra mortem“

Meditsiiniasutus
tuvastab surma
põhjuse ja
väljastab
surmatõendi

Tulevikus on eesmärk
pabertõendist loobuda

Juuru ja Kaiu teenuskeskus
suletud juulikuus
Juuru teenuskeskuse
kollektiivpuhkus

Juuru teenuskeskuse teenistujatel
on kollektiivpuhkus 5.–18. augus
tini ning seetõttu on Juuru teenus
keskus suletud. Palume sel perioo
dil pöörduda otse Rapla Vallavalit
susse, kirjutades rapla@rapla.ee või
helistades numbritel 489 0510 ja
529 9254.
Juuru teenuskeskus on taas ava
tud 19. augustist.
KRISTINA EESMETS

Kaiu teenuskeskuse
kollektiivpuhkus

Kaiu teenuskeskuse teenistujatel on
kollektiivpuhkus ajavahemikul 15.
juulist 28. juulini, mistõttu on Kaiu
teenuskeskus suletud. Palume sel pe
rioodil pöörduda otse Rapla Valla
valitsusse eposti rapla@rapla.ee või
telefoni 489 0510 ja 529 9254 teel.
Kaiu teenuskeskus on taas avatud
alates 29. juulilst.
Soovime kõigile ilusat suveaega!
AGNES KURVITS

PiirKonnA JUHt

Lähedane
läheb arsti
juurde
surmatõendile
järele

Head Koigi
küla ja
Äherdi küla
elanikud!
Rapla Vallavalitsus kutsub teid
Reinu III lubjakivikarjääri kaevandamisloa andmise arutelule,
mis toimub 6. augustil 2019 kell
18.30 Hagudi Põhikoolis.
Lisainfo: 5620 3767, kaire.
sademets@rapla.ee.
KAIRE SÄDEMETS

rAPlA VAllAVAlitSUSe JUriSt

121

mtü tammekoor: osavõtt 10. laulupeost vaba Rahva laul

sa lootsi koda: pärdi päevad 2019 Raplas

Inimene
sureb

450

Kultuuriprojektid

mahtra haridusselts: „kodukandi augustikuine loodus“

Lähedane läheb
arsti juurde
surmateatise
järele

eurot

mtü lipa küla: „tegus, haritud ja koostöövalmis lipa kant 2018–2021“
omaosaluse taotlemine

500
2000
268

Noorsootöö projektid
Raplamaa kaasaegse kunsti keskus: lastelaager veemaailm

200

mtü nomela: Rapla poistekoori osalemised laululaagrites

470

Rapla muusikakool: kolme andeka õpilase toetamine õppimaks
eesti Flöödi ühingu suveakadeemias 31. juuli 4. august 2019

225

mtü loviise: suvine loodus- ja tantsulaager kuusiku altveskil

200

Sporditöö projektid
Rapla hokiklubi: eesti tänavahoki tuur 2019
kaiu laskurklubi: põhjamaade meistrivõistlused püstolilaskmises
MTÜ Raplamaa Jalgpallikool: Raplamaa Jalkafest 2019

400

100
1000

Rapla indiaca klubi: 5th Open Word Cup tartu 2019

500

kaiu spordiklubi: kaiu pallimängudepäev 2019

300

Raplamaa Rattaklubi: hawaii express estonian Cup Frank kutter
17. Raplamaa rattamaraton

1200

alu spordiklubi: alu suurjooksu korraldamine 2019

250

Rapla jooksuklubi: XXXi Rapla võidujooks

300

Rapla jooksuklubi: viii konsumi Rapla-kehtna maanteejooks

300

atO spordiklubi: 11. laste mitmevõistlus

975

mtü kappeli külad: kabala küla suvine spordi- ja mängupäev

200

iv kvartali projektitoetuste esitamise tähtaeg on 15. septembril.
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Rapla vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Rapla vallale
kuuluvale kaiu alevikus asuvale maisimäe tee 2 (kinnistu registriosa 3236037,
katastritunnus 27701:002:0048, pindala 308 m², sihtotstarve ärimaa) kinnistule
alghinnaga 1500 eurot.
kinnistul asub 1984.
aastal ehitatud telefonikeskjaama hoone
(ehitisregistri kood
109027266) ehitusaluse
pinnaga 126 m². ehitis on
amortiseerunud.
kinnistul asub 2013. aastal
rajatud maakaabelliin
(ehitisregistri kood
220682146).
enampakkumise võitjal
on kohustus üle võtta
8. jaanuaril 2019 Rapla
vallavalitsuse ja telia eesti
as vahel sõlmitud hoones
asuva äriruumi (ruum nr 5) kasutamiseks sõlmitud kolme aasta pikkune üürileping, millega
on antud üürile keldrikorrusel asuv 13,3 m² suurune äriruum. pärast enampakkumist on sellel
osalenud endise kaiu valla haldusterritooriumile registreeritud ettevõtjatel ja elavatel isikutel
ostueesõigus kinnistu kõrgeima pakkumuse hinnaga vastavalt võlaõigusseaduse sätetele.
kui kinnistut soovivad osta mitu eelnimetatud isikut, selgitatakse ostja liisuheitmisel.
Info kinnistu kohta: Hannes Milsaar, tel 5818 8845, e-post hannes.milsaar@rapla.ee.
kinnistuga tutvumiseks tuleb enne kokku leppida.
Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud.
enampakkumisest osavõtjad peavad esitama 12. augustiks 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 „maisimäe tee 2“ ja tekstiga
„mitte avada enne 13.08.2019 kell 15“.
pakkumused avatakse 13. augustil 2019 kell 15 Rapla vallavalitsuse ii korruse saalis
(viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511).

Rapla vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Rapla vallale
kuuluvale koigi külas asuvale kuivati kinnistule (kinnistu registriosa 3205037,
katastritunnus 66903:001:0125, pindala 984 m², sihtotstarve tootmismaa)
alghinnaga 1000 eurot.

RAPLA MELU
Noored tammed
Tammemäele –
kingitus Eesti
Vabariigile

8. juunil istutati vallaaedni
ku üksikasjaliku plaani järgi
Tammemäe parki üle 100
tamme.
Head vader!
Suur tänu, et aitasid kaasa
Tammemäe pargi rajamisele!
Et Sinu istutatud puuke
kenasti kasvama läheks, pa
lun kasta teda kuuma ilmaga.
Kasta on oluline eriti esimesel
aastal ja korraga võiks kallata
puule vähemalt 10 liitrit vett.
Vaata üle, et puu kõrval
oleks alles tokk puu numb
riga, siis on niitjatel kergem
tamme märgata. Võimalu
se korral paigalda loomade
ja niidukite eest tamme kait
seks puu ümber võrk.
Ootame ka endiselt pilte
puuistutamisest eposti aad
ressil melu@rapla.ee. Praegu
seks oleme saanud vähe pilte,
kuid aastate pärast oleks hea
meenutada, kes olid need ini
mesed, kes ra
jasid Tamme
mäe pargi.

kinnistul asub küün-kuivati (ehitisregistri
kood 120551961) ehitusaluse pinnaga
296,8 m². ehitis on amortiseerunud,
elektriliitumine 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» ja tekstiga
„mitte avada enne 16.07.2019 kell 15».
pakkumused avatakse 16. juulil 2019
kell 15 Rapla vallavalitsuse ii korruse
saalis (viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511).

Rapla vallavalitsus kuulutab välja vallale kuuluva kinnistu rentimise kirjaliku
enampakkumise alu krossirada (katastritunnus 66904:001:0308,
kogupindala on 3,73 ha), asukoht Rapla vald kalevi küla.
Rendiperiood 1. september 2019 kuni 31. august 2024.
pakkumused esitada kinnises ümbrikus hiljemalt 5. augustil 2019 kell 16 Rapla vallavalitsusse
aadressil Rapla maakond, Rapla vald, Rapla linn, viljandi mnt 17, 79511.
ümbrikule märkida pakkuja kontaktandmed ja märgusõna „alu krossirada“.
kirjalik pakkumine peab sisaldama:
• andmeid pakkuja kohta (juriidilise isiku nimi, äriregistri registrikood, asukoht ja aadress);
• tõendit kohalike maksude võlgnevuste puudumise kohta;
• kinnitust, et pakkuja on teadlik krossiraja ja territooriumi seisukorrast ning kohustub omal
kulul viima kinnistu sellisesse seisukorda, millisena ta kavatseb neid kasutama hakata;
• Alu krossiraja kasutamise põhimõtete kirjeldust ja viie aasta tegevuskava, milles on
arvestatud järgmisega:
• on toimiv tegevus, mis aitab kaasa motospordiharrastuse arengule;
• krossirada on võimalik kasutada maastikujalgratastega sõitjatel;
• kohalikel elanikel on võimlik krossirada kasutada vaba aja veetmise võimaluste
mitmekesistamiseks;
• numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumussummat;
• pakkumuse kuupäeva;
• pakkumise esitaja allkirja.
valituks osutuja otsus langetatakse Rapla vallavalitsuse 12. augusti istungil.

↑ kabala segakoor ja Raikküla
naisrühm andsid paka mäel
laulupeotule teekonnal väikese
Foto: PAUl tiiSAAr
kontserdi.

→ mtü estonian Car Club tuning
korraldas karmani parklas järjekordse suure Raplamaa hobiautode näituse ja show, kus peeti
ka helikvaliteedi ning helirõhu
Foto: Siim SolmAn
võistlus.

↑ naisrühm linda istutatud tammega.
→ tammede
istutamist ja
ev 100 jääb
meenutama
temaatiline
metallist
tahvel
tammemäe
lauluväljaku
betoonalusel.
Foto:
KAtrin
KrUUSimäGi
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8. juulil

Foto: AnU PÕder

↑ segarühm kaareke puuistutamisel.

Foto: AiVAr PiHelGAS

↑ kabala segakoor istutas tamme maha lauluga. PAUl tiiSAAr

↑ augustiklubi oma puuga.

Foto: Siim SolmAn

Tule tulemine
1. juunist 4. juulini liikus XXVII laulu- ja XX tantsupeo „Minu arm» tuli mööda Eestimaad ja jõudis Rapla valda 8. juunil.

↑ eideratas jalga keerutamas.

Foto: Siim SolmAn

↑ Rongkäik, laulupeotuli eesotsas, liigub lauluväljaku
poole.
Foto: Siim SolmAn

↑ Oige ja vasemba „Oige ja vasemba“ laulu- ja tantsupeo
tule paistel.
Foto: AiVAr PiHelGAS

↑ laadalised Rapla
melul.

Foto:
Siim SolmAn

←
väikesed
melulised
naudivad
sõitu.

Foto:
Siim SolmAn

↑ 1993. aastal kinkisid kuningriiklased Rapla linnale
neljanäolise linna pea kuju koos kohustusega see igal
aastal jüripäeva paiku puhtaks pesta. kuju on püstitatud kultuurikeskuse ette ja ütleb täistunnil eesti
keeles kellaaega. kuna jüripäeva paiku on ilmad veel
tujukad, on pesu lükkunud edasi soojemasse aega,
qet auväärne pea külma ei saaks. esialgu oli linna pea
pesemine linnapea ülesanne, viimastel aastatel on
Foto: Siim SolmAn
see kohustus vallavanemal.

kehtna vald andis tule pidulikult Raplale üle
keskväljakul, kuhu see jäi tantsijaid rõõmustama
Foto: AiVAr PiHelGAS
mitmeks tunniks.
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XXVII Rapla maakonna
suvemängud võitis Rapla vald

M

eie valla esin
dajad saavu
tasid esikoha
võrkpallis,
MTB rattasõi
dus, laskmi
ses, orientee
rumises ja juhtkonnavõistluses.
Suvemängud peeti 28. maist
5. juunini üle Rapla maakonna.
Rapla vald on igati uhke kõi
kide tublide sportlaste üle, kes
leidsid aega ja tahtmist osaleda
suvemängudel.
Suur tänu kõikidele sportlastele, korraldajatele, kohtuni
kele ja abistajatele!
Suvemängude
pildigalerii on üleval Facebookis Aare
Hindremäe lehel (https://www.
facebook.com/aare.hindremae).
Kohtume järgmisel korral
juba talimängudel!
ANABELL KINKAR

SPordi- JA terViSedendUSe SPetSiAliSt

lastepargi kindlus sai jalgpallilaagri laste poolt vallutatud. suvi on mõnus!

jaanus suvi hüppab kohila staadionil kaugust.

Foto: tAAVi tÜViSt

Foto: AAre Hindremäe

Lipal tähistati Raikküla
hariduselu 170. aastapäeva

Rapla valla
õpilasmalev
Ajavahemikus 13.–27. juuni võis
näha Kabala, Kuusiku, Rapla, Alu,
Hagudi, Juuru ja Kaiu piirkonnas
tegutsemas õpilasmalevlasi.
Rapla vallas oli Raplamaa suu
rim õpilasmalev. Sellel aastal said
tööd 108 usinat noort. Nende abi
ga sai palju objekte ilusamaks teh
tud. Toon mõned näited. Rapla
kiriku promenaadi tee rohimi
ne. Alu spordihoone kõrval kõn
nitee korrastamine ja bussijaa
ma värskendamine. Juurus loodi
kivilabürint ja värskendati korv
palli väljak. Hagudis kooli sam
bad said uue ilme, korrastati ja
kaeti uue kattega staadionil kau
gushüppekasti hoovõturajad, ko
ristati koolimaja keldrit. Kabala
rühma lemmiktegevus oli õpiku
te parandamine, samuti sai kau
gushüpperada korda. Kaiu õpi
lasmalevlased korrastasid kuuse
hekki ja tegid kooli staadionil hea
korratöid. Kuusiku rühm tegi hea
korratöid mõisapargis.
Valla õpilasmalevlaste ühine
suur lõpupeo väljasõit viis neid
28. juunil Alestisse kuhu on raja
tud Alesti järve ja karjääri alade
le vahva aktiivse puhkuse ala. Ma
levlased said sõita aerulaudade
ga ja wakeda (veelauaga sõit tros
si abil). Päevale pani punkti Tohi
soo mõisas Kohila koolituskesku
ses tegutsev bänd 7 Reasons Why,
kes oli väga positiivne avastus nii
noortele kui ka vanematele kuu
lajatele.
Rapla Vallavalitsuse nimel tä
name meie tublisid õpilasmalev
lasi ja nende juhendajaid meeldi
va koostöö eest, Alesti aktiivpuh
kuse ala eestvedajat Tarmo Räbo
võitrat ja paljude uut lemmikbän
di 7 Reasons Whyd.
Kohtumiseni järgmisel aastal!
HELEN HINTS JA KADRI BRECHER

L

ipal oli 29. juuni hommi
kust alates endise Raik
küla ministeeriumikooli
maja ja õu täis ootusäre
vat saginat. Tehti etteval
mistusi Raikküla haridus
elu 170. aastapäeva ja vi
listlaste kokkutulekuks. Veel viimased
viimistlused näituseruumides, ajaloo
tunniks valmisseatud saalis, kooli
õuele paigutatud telgis. Esinejad te
gid mikrofoniproove, muusikud sea
distasid tehnikat ja pille. Kokad pai
gutasid müügikioskeid, registratuuris
kontrolliti eelregistreerimise nimekir
ju. Kõikidel oli kiire, aga ka ärevus
hinges, sest igaüks tahtis päeva õnnes
tumiseks anda endast parima.
Ilmataadiga oli tehtud kokkulepe,
et vihma ei saja, kuid kindluse mõt
tes oli õule paigaldatud mahukas telk.
Kui vilistlased kooli juurde jõud
sid, võttis neid vastu meeleoluka
muusika ja rütmikate helidega Rapla
pasunakoor Aigar Kostabi juhendu
sel. Et muusika üle õue kostaks, sel
le eest seisis hea Aivar Arak oma heli
tehnikaga.
Rahvast muudkui tuli ja tuli –
kaugematest Eestimaa paikadest, aga
ka lähemalt. Kokkutulekupäev tõo

tas tulla pikk, seepärast oli korral
dustoimkond tellinud Arturi trahte
ri kokkadelt kõikidele osalistele lõu
nasupi. „Oi kui hea supp!“ võis kuulda sööjate tagasisidet.
Päev oli üles ehitatud koolitundi
de põhimõttel. Kell kolm oli koolisaa
lis ajalootund, mida andis kooli vilist
lane ajaloolane Liivi Aarma, kes rää
kis Lipa koolihoone ehitamisest.
Ajalootundi soovijaid oli nii palju,
et kõik saali ära ei mahtunudki, osa
rahvast kuulas koridoris püsti seistes.
Oleks tänapäeva koolilastel ka selli
ne tung ja soov mõnda tundi minna,
võiksid õpetajad õnnelikud olla.
Kella neljaks päeval oli kooliõu ja
telgialune rahvast täis ning aastapäe
va tähistav aktus võis alata. Aktuse
telki toodi Eesti Vabariigi, Rapla valla
ja Raikküla kooli lipp, kõlas Eesti Va
bariigi hümn ja seejärel lauldi Raik
küla kooli valssi, mille autorid on Hel
di Tagel ja Argo Kivilo. Järgnes päeva
teemaline tervitus kokkutuleku kor
raldustoimkonna nimel Anne Kalfilt,
tervitused külalistelt – Rapla Valla
valitsuse ja Raplamaa Partnerlusko
gu esindajalt Triin Matsalult, vilist
laste esindajana sai sõna Anu Altmets.
Videotervituse esitas koolimajas te

mihkel kukk õnnistab Raikküla hariduselu 170 mälestuspinki.

auväärne õpetaja-koolijuht aili-maret ainsaar oma õpilastega, 1970. aasta
lõpetajatega.

gutsev Kabala LasteaiaPõhikooli las
teaiarühm Lustilaps.
Järgmine tund oli kehaline kas
vatus. Pika istumise järel oli paslik
korraks püsti tõusta ja siirduda koo
limaja õuele, kus avati vilistlaste kin
gitus – mälestuspink Raikküla hari
duselu 170. aastapäevaks. Igati väärikas – suur ja massiivne. Pingi ku
jundas vilistlane Viivi Lants, teosta
sid Puraviku Tuuleveski OÜ ja Ven
nad Puidud OÜ. Õnnistusõnad luges
Rapla MaarjaMagdaleena koguduse
pastor Mihkel Kukk.
Pärast väikest virgutust koguneti
taas telgi alla, kus algas muusikatund.
Kontserdi kava oli koostanud vilist
lane Anu Siniroht, kes oli kaasanud
Raikküla kooli vilistlastest lauljaid:
Merily Vinter-Kivi, Marili Vinteri,
Katri Sillavere ning Kabala LasteaiaPõhikooli laululapsed ja ukulelean
sambli Ukud ja Leeled pillimängijad.
Eriti suure publikupoolehoiu võitis
Eleri Rahuoja esitatud prantsuskeel
ne Edith Piafi laul „La vie en rose“,
mille esitus oli ehtpiafilik.
Vahetekste luges Anne Kalf.
Lõpetuseks tänasid vilistlased
lauluga „Minu õpetaja“ kõiki õpeta-

jaid, eriline tänu kuulus endisele õpe
tajalekoolijuhile AiliMaret Ainsaa
rele, kes tänavuse kokkutuleku eel
tähistas oma 85. sünnipäeva. Õnnitlusi jagasid talle endised õpilased ja
kolleegid.
Kui aktus lõppenud, oli kõikidel
vilistlastel võimalus lendude kaupa
lasta end mälestuspingi juures pildis
tada. Pildistamise järjekord ei taht
nud ega tahtnud lõppeda.
Kokkutulekupäev lõppes ansamb
li Omad Poisid saatel hilistel öötun
didel. Kokkuvõtteks võin projektiju
hina tõdeda, et kokkutulek oli osale
jaterohke ja õnnestus suurepäraselt.
Korraldustoimkonna nimel tä
nan kõiki osalejaid, toimkonnaliik
meidettevalmistajaid, nõu ja jõuga
toetajad ning sponsoreid ja rahasta
jaid Rapla Vallavalitsust, MTÜ Rapla
maa Partnerluskogu, OÜd Raikküla
Farmer, OÜ-d Pajo Saeveski, OÜ-d
Ojapajo ja eraannetajaid.
Jääb vaid loota, et järgminegi kok
kutulek viie või kümne aasta pärast
taas aset leiaks. Selliseid mõtteid mõlgutasid vilistlasedki.
ANNE KALF
rAiKKÜlA HAridUSelU 170 ProJeKtiJUHt
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Rapla Vesiroosi Koolis saavad
õpilased mängu kaudu ettevõtlikuks

Rapla vallavalitsus
kuulutab välja avaliku konkursi

eRipedaGOOGi või lOGOpeedi

R

tulevane
mängujuht
praktiseerimas-harjutamas.
Foto: mAriKe
UUSJärV

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.
Foto: KAti KAldA

apla Vesiroosi Kooli projekt
„Läbi mängu ettevõtlikuks kodanikuks ja eestvedajaks“ on
saanud Innove vahendusel
Euroopa sotsiaalfondi prog
rammist „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne aren
damine kõigil haridustasemetel“ toetust
3000 eurot. Projekt on mõeldud kogu koo
liperele ja kestab tänavu 1. märtsist ku
ni järgmise aasta 30. juunini. Projektiga
soovitakse lõimida ettevõtlusõpe suure
ma hulga õppeainetega, muuta ettevõtlu
sõpe rohkematele õpilastele kättesaada
vaks ja elulisemaks.
Kokku 92 õpilast 1.–8.klassist käis
kahel korral Tartu Ettevõtluskülas, kus
mängiti ettevõtlusmänge ning 45 õpilast
läbis mängujuhtide koolituse. Kool sai en
dale „Ettevõtliku pere“ ja „Ettevõtliku kodaniku“ mängukomplektid koos rakendu
se litsentsiga. Edaspidi saame oma män
gujuhtide abil mänge uuesti mängida.
Projekti edasine tegevus jätkub uuel
õppeaastal. Ees ootavad mängupäevad
ja kohtumi
sed ettevõt
jatega. Plaa
nis on lisa
da erineva

töökoha täitmiseks (koormusega 1,0)

vesiroosi õpilased kuulavad tartu ettevõtluskülas tähelepanelikult instruktsioone.

te õppeainete ainekavadesse lõimitult roh
kem ettevõtlusõpet. Senised ettevõtmised
on toonud õpilastelt järgmist tagasisidet:
Oli lahe ja õpetlik kogemus.
Õppisin, kuidas rahaga
ümber käia, ja sain teadli
kumaks majandusest.
Õppisin uusi mõisteid
ja rohkem suhtlema.
Mulle jäi meel
de rahatoru, ma
sain teada, et
raha on palju
raskem saada
kui kulutada.
Kindlasti

tahan peale Tartus käimist ise juhenda
da, kuna seal olid sellised juhendajad, kes
andsid motivatsiooni.
Väga lahe oli ja leidsin sealt uusi sõpru.
Õppisin raha kasutama, raha koguma
ja oma perest hoolima.
Huvitav oli oma äri reklaamida:
Ettevõtluskülas oli väga õpetlik ja seal
oli asi elust enesest.
Mulle meeldis mängu ise mängida ja
ka vaadata, kuidas teised mängivad ning
teha märkmeid.
Sain aru, et täiskasvanute elu on päris keeruline.
KATI KALDA JA MARIKE UUSJÄRV

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja
avaliku konkursi

lastekaitsespetsialisti

sotsiaaltööspetsialisti

(lapsehoolduspuhkuse asendaja)
ametikoha täitmiseks (koormus 1,0)

ametikoha täitmiseks
(koormus 1,0)

Lastekaitsespetsialist on keskastme spetsialistide teenistusgruppi
kuuluv ametnik, kelle peamised tööülesanded on Rapla vallas
lastekaitsetöö korraldamine, laste ja lastega perede sotsiaalsete
probleemide lahendamine.

Sotsiaaltööspetsialist on keskastme spetsialistide teenistusgruppi
kuuluv ametnik, kelle peamised tööülesanded on Rapla vallas
sotsiaaltöö korraldamine, kodanike nõustamine ja abistamine
konkreetsetes sotsiaalsetes probleemides.

Kandidaadilt eeldame:
• vastavust avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele
• kõrgharidust ning erialast ettevalmistust (vastavalt
lastekaitseseaduses § 19 või § 41 sätestatud nõuetele);
• head eesti keele oskust;
• head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust;
• korrektsust ja täpsust dokumentidega töötamisel;
• andmekaitsenõuete tundmist;
• oskust kasutada kontoritarkvara arvutiprogramme;
• head suhtlemisoskust, algatus- ja organiseerimisvõimet;
• oskust töötada nii iseseisvalt kui ka meeskonnas.

Kandidaadilt eeldame:
• vastavust avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele
• kõrgharidust ja erialast väljaõpet;
• head eesti keele oskust;
• head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust;
• korrektsust ja täpsust dokumentidega töötamisel;
• andmekaitsenõuete tundmist;
• oskust kasutada kontoritarkvara arvutiprogramme;
• head suhtlemisoskust, algatus- ja organiseerimisvõimet;
• oskust töötada nii iseseisvalt kui meeskonnas.

Pakume Sulle:
• huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
• põhipuhkust 35 kalendripäeva aastas;
• asjatundlikke ja pühendunud kolleege;
• nüüdisaegseid töövahendeid;
• haigushüvitist haigestumise teisest päevast;
• erialakoolitusi ja enesetäiendamise võimalusi;
• soodustusi oma tervise hoidmiseks.
Konkursil osalemiseks esita:
• kirjalik avaldus ja motivatsioonikiri koos palgasooviga;
• avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse
kinnitus;
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
• haridust tõendavate dokumentide koopiad;
• muud dokumendid, mida pead oluliseks.

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. augustiks 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.

ProJeKtiJUHid

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja
avaliku konkursi

Kasuks tuleb:
• töökogemus avalikus teenistuses riigi või kohaliku omavalitsuse
ametiasutuses;
• eelnev töökogemus sotsiaal- või sarnases valdkonnas;
• valdkondlikuks tööks vajalikke arvutiprogrammide kasutamise
oskus (STAR);
• vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
• sõiduki juhtimise õigus ja isikliku auto kasutamise võimalus.

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.

Kasuks tuleb:
• töökogemus avalikus teenistuses riigi või kohaliku omavalitsuse
ametiasutuses;
• eelnev töökogemus sotsiaal- või sarnases valdkonnas;
• valdkondlikuks tööks vajalikke arvutiprogrammide kasutamise
oskus (STAR);
• vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
• sõiduki juhtimisõigus ja isikliku auto kasutamise võimalus.
Pakume Sulle:
• huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
• põhipuhkust 35 kalendripäeva aastas;
• asjatundlikke ja pühendunud kolleege;
• nüüdisaegseid töövahendeid;
• haigushüvitist haigestumise teisest päevast;
• erialakoolitusi ja enesetäiendamise võimalusi;
• soodustusi oma tervise hoidmiseks.
Konkursil osalemiseks esita:
• kirjalik avaldus ja motivatsioonikiri koos palgasooviga;
• avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse
kinnitus;
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
• haridust tõendavate dokumentide koopiad;
• muud dokumendid, mida pead oluliseks.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.
Dokumendid, märgusõnaga „Lastekaitsespetsialist», palun esitada
19. juuliks 2019 Rapla Vallavalitsuse aadressile Viljandi mnt 17,
79511 Rapla või digiallkirjastatult e-posti aadressil rapla@rapla.ee.

Tööle asumise aeg: 1. oktoober 2019.
Dokumendid märgusõnaga „Sotsiaaltööspetsialist“
palun esitada 1. augustiks 2019 Rapla Vallavalitsusele aadressil
Viljandi mnt 17, 79511 Rapla või digiallkirjastatult e-posti aadressil
rapla@rapla.ee.

Lisainfo:
Maiu Kalmus, telefon 5342 6030, e-post maiu.kalmus@rapla.ee.

Lisainfo:
Maiu Kalmus, telefon 5342 6030, e-post maiu.kalmus@rapla.ee.

LASTEAED SINILILL
PAKUB TÖÖD

LIIKUMISÕPETAJALE
koormusega 0,5 ametikohta
Otsime oma kollektiivi liikumisõpetajat 1,5–7-aastastele
lastele. Lasteaias on neli liitrühma (kaks asuvad Järlepas ja
kaks Juurus).
Tööle asumine esimesel võimalusel.
Nõudmised kandidaadile:
• kvalifikatsioonile vastav haridus
• töökogemus koolieelikutega
• liikumistegevuste planeerimine, läbiviimine
• loov ja mänguline lähenemine õppeprotsessile
• lasteaia ürituste korraldamine, nendest osavõtmine
• soov ja tahe töötada meeskonnas
Pakume:
• tegevuseks lastega suurt saali ja suurt õue
• täienduskoolitusi
• sõidukompensatsiooni ühest majast teise liikumisel
• puhkust suvel
• haigushüvitist haiguse teisest päevast

LOGOPEEDILE
koormusega 0,3 ametikohta
Otsime oma kollektiivi logopeedi, kelle peamine tööülesanne
on kõneravi vajavate laste väljaselgitamine ja nende kõneravi korraldamine.
Lasteaias on neli liitrühma (kaks asuvad Järlepas ja kaks
Juurus).
Tööle asumine esimesel võimalusel.
Nõudmised kandidaadile:
• kvalifikatsioonile vastav kõrgharidus
(võib olla omandamisel)
• hea suhtlemisoskus ja empaatiavõime
• soov ja tahe tegutseda meeskonnas
Pakume:
• täienduskoolitusi
• sõidukompensatsiooni ühest majast teise liikumisel
• puhkust suvel
• haigushüvitist haiguse teisest päevast
Kandideerimistähtaeg on 11. august 2019.
Ootame kvalifikatsioonile vastavaid dokumente,
sooviavaldust ja CV-d
e-posti aadressil sinilill@rapla.ee või Muuseumi 3,
Juuru alevik 79401, Rapla vald.
Info telefonil 5191 0055, direktor Liie Aav-Lääne.
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mÄlestame

uued
kOdanikud

eRiCh tOiRk
kalju Ruul
kalju liivRand
maRt-jaan
maimu pihlak
helle vÄÄRanen
mai lauRimaa

haRRi siiRO
jaRmO vOlGa
RObin pÕdeR
keROn ROOtsimaa
aRmin veRk
hans laak
GRete-liis neutal
baile ObeRG
lisella Rannala

Õnnitleme

90
linda Ots
ellen vanatalu
julia maRksOn
laine kaRd
anatOli kaluhin
vaike sChmidt
Õilme keRdmann
helve-ROsalie littOveR

96
96
94
92
91
91
90
90

80
kunda teRasmees
eldOR helemÄe
hilja kast
ainO sÄkk
lia-melOOna tOOm
linda vahtRe
vilma vanGOnen
viRve jÕGisO
eRiCh uustalu
lilija süld
helmi nuut
silvia kuusemets
laine lambasaaR
helGa kiis
imbi andRespOk
lia suviste
hillaR mullas
leida jÕenuRm
eevi salmiste
udO peRe
helGi ehas
maie kukk
ainO viiROk
vellO tall
heiki kRaam
malle-maimu tammi
ülO paRts
maie isak
linda lemetsaaR
vennO leinbeRG
ainO saaRmann
uRve saaRsO
aleksandRa pakhOmOva
milvi leinaRu
Riina susi
jüRi baldespORt
tÕnu RunnO
Reet Ojavee
taimi sÕmeR
vellO elleRmaa
aGu kell
elle kanGuR
silvia meRiste
viive kaljula
lehte lenk
leinO vessaRt

89
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88
88
88
88
87
87
87
87
87
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85
85
85
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84
84
84
83
83
83
83
83
83
82
82
82
82
81
81
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70
aime hakmann
milvi kOit
endel kaasiku
nata mustOnen
ilme meesaak
maRe-helle ORuste
kRista allas
tiiu tOmei
eevi sÕsOjeva
iivi saaRelaan

sadOlini
spORdihOOne
suvised
lahtiOlekuajad
3. juunist 1. septembrini
avatud e–R kl 9–21
(sauna saab kasutada
e–n kl 17–20.45 R 15–20.45)
l ja p suletud
kell 9–16 kehtib soodusaja hinnakiri,
kell 16–21 tippaja hinnakiri

13. juuli külapäev Kaius
ajakava
11.00

13.30

Kogunemine Kaiu Coopi ees väljakul

Kogunemine Kaiu rahvamaja ees
Bussiekskursioon Kaiu ettevõtetesse
Kaiu suurfarm, Kaiu EKO, Näsin OÜ,
Heivi Paljula OÜ, Balti Etikett, Reibali JRK

11.15
Kaiu Põhikooli ees väljakul
Külapäeva avamine, bänneri avamine

15.00
Kaiu staadionil
Ühine supisöömine

11.45
Kaiu rahvamajas
Ajaloopärastlõuna
Näitus: Kaiu ja Juuru valla vanad ajalehed,
raamatunäitus

15.15
Kaiu Põhikoolis
Parima küpsetise ja õlle valimine

12.30
Kaiu huvikoolis
Näitus: Kaiu Põhikooli 3D-printerid, robootikaringi
võimalused, digitikkimine jne
Avatud saun ja jõusaal

15.30
Kaiu staadionil
Külapäeva sportlik tegevus: tuletõrjevõistlus,
noolevise, võrkpall, saapavise täpsusele
Kaiu lasketiirus
Laskmine. Näitus: vennad Vilbergid

12.45

18.00
Kaiu lasketiirus
Esinevad külade taidlejad. Avatud baarid

Kaiu Muusikakoolis
Kaiu Muusikakooli laste minikontsert
13.00
Lasteaia õues Etendus „Lugu sinisest siilist”
Kaiu Põhikooli ruumides
Näitus: jahitrofeed, kunsti- ja käsitööd,
spordiauhinnad

20.00
Kaiu lasketiirus
Külapäeva lõpetamine: autasustamine, tänamine,
uue külapäeva korraldaja teatavaks tegemine
20.30
Kaiu lasketiirus
Simman

Kaiu Põhikooli bioloogiaklassis
Juuru kihelkonna rahvariiete esitlus

A.D. 2019

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

JUMALATEENISTUSED
EELK JUURU MIHKLI KOGUDUSES
Neljapäeval, 4. juulil

kell 20

Orelisuve kontsert: „Lootus on lapse leib“ –
Karmen Puis (metsosopran), Anna Humal (orel)

Reedel, 5. juulil

kell 18

Pori Teljä kammerkoori kontsert „Su kiituseks,
mu Looja“

Laupäeval, 6. juulil

kell 18

laubaõhta palvus kirikus

Pühapäeval, 7. juulil

kell 11

4. pühapäeva pärast nelipüha
armulauaga jumalateenistus

Reedel, 12. juulil

kell 22

Juuru XII kihelkonnapäevade avamine,
orelisuve öökontsert: “Maa ja meri kiidavad”
ansambel Triskele

Laupäeval, 13. juulil

kell 11

Juuru XII kihelkonnapäevade külapäev
Kaiu alevikus
laubaõhta palvus kirikus

kell 18

16
JUULI

RAPLA

Pühapäeval, 14. juulil

KULTUURIKESKUS

kell 13

KELL

19.00

ALLA 3-AASTASED
LAPSED ON TASUTA

kell 11

KALMISTUPÜHA
armulauaga jumalateenistus
Juuru uuel kalmistul
palvus Juuru õigeusu kalmistul

kell 20

Juuru XII kihelkonnapäevade lõpetamine
Orelisuve lõppkontsert: „Mu südames on
pühapäev“ – Ott Indermitte (bariton), Liis-Helena
Väljamäe (viiul), Hille Poroson (orel)

Laupäeval, 20. juulil

kell 18

laubaõhta palvus kirikus

Pühapäeval, 21. juulil

kell 11

Apostlite pühapäeva
armulauaga jumalateenistus

Laupäeval, 27. juulil

kell 18

laubaõhta palvus kirikus

Pühapäeval, 28. juulil

kell 11

7. pühapäev pärast nelipüha
sõnajumalateenistus


n, 25. juulil kell 18
„lõvikuningas“
kell 20.30 „Ämblikmees: kodust kaugel“

75
75
75
75
75
75
75
75
75
75

R, 26. juulil kell 15
kell 19
kell 21
p, 28. juulil kell 15
kell 17
kell 19

„lõvikuningas“
„stuber“ (komöödia, märul)
alla 12 a keelatud
„annabelle tuleb koju“ (õudus)
alla 14 a keelatud
„sabaga spioon“ (animatsioon)
„lõvikuningas“ 3d. prillid 1 euro.
„valetamine ja varastamine“
alla 14 a keelatud

Rapla teataja / juuli 2019 / 11

UKU MASING 110

Rapla kultuuRikeskuses

L

ipal tähistatakse augustis suur loogiaga „Masingu maastikud“. Valminud on
jalikult arbujate ja Masingu luulet tundev
mees Uku Masingu 110. sünniaas mahukaid diplomi, magistri ja doktoritöid
Vallo Kepp.
tapäeva.
Uku Masingu elu ja loomingu ainetel.
Konverentsi teine plokk on pühendatud esi
Tutvustamaks suurmehe loomingut ja
Tänavu 11. augustil möödub
mese eestikeelse Piibli ilmumise 280. aas
110 aastat ühe Eesti suurima luu jäädvustamaks Masingu mälestust tema
tapäevale. 1938–1940 vihikutena ilmunud
letaja, teoloogi, filosoofi Uku Ma- sünnipaigas, on jõudumööda püüdnud Ma
Vana Testameni tõlkimisel osales Uku Ma
singu sünnikoha rahvas omagi panuse lisada.
singu sünnist.
sing, mistõttu on põhjendatud konverentsil
1989. aastal tähistati Lipal laialt Masin
Uku Masing sündis 1909. aastal Lipa kü
käsitleda teemat „Masing ja Piibel“
las endises Raikküla vallas Rapla maakon gu 90. sünniaastapäeva. Toona oli eestvedaja Konverentsi kolmandas plokis vaatame taga
nas. Omandanud Lipal alghariduse, läks ta Koidu Pettai projektijuhina ja vaimsed eest
si, kuidas on Masingu pärandit jäädvusta
edasi õppima Tallinna, sealt Tartusse, et oma vedajad Marju ja Mikk Sarv. 1999. aastal tätud tema kodukandis.
teadmisi täiendada ja andekusele rakendust histas Eesti laiem avalikkus Masingu 100. • 11. augusti jumalateenistus on pühendatud Masingu sünniaastapäevale, kontser
leida. Kuid tema side kodupaigaga ei katke sünniaastapäeva suurejoonelise üritustesar
dielamust pakub laulja Siiri Sisask, kes on
nud elu lõpuni.
jaga terve aasta.
Masingu tegevus teadlasena on olnud
loonud terve plaaditäie muusikat Masingu
Uku Masingu 110. sünniaastapäeva tähis
mahukaim teoloogias, kuid ta on olnud väga tamiseks on korraldustoimkond kavandanud
tekstidele. Samal päeval tähistatakse Rapla
kihelkonnapäeva. Traditsiooniliselt on sel
viljakas kirjanduses, keele ja loodusteadus mitmeid ettevõtmisi.
päeval kavas jalutuskäik surnuaeda kultuu
tes, samuti rahvaluules, kunstis ja filosoo- • 1. augusti on plaanitud teatrireis Läänemaale Saueaugu teatritalusse, kus vaadarilooliste isikute haudadele, pärast jumala
fias. Kahjuks on meie kultuuriloos olnud aetakse Masingu-ainelist etendust „Ilmavõõteenistust süüakse kirikuaias kihelkonna
gu, mil Masingu loomingut oli keelatud aval
ras“. Kõigil, kel soov pilet broneerida ja bus
suppi ja päev jätkub pastoraadis kihelkon
dada. Alles viimaste aastakümnete jooksul
sis koht saada, palun pöörduda projektiju
napäeva jututoaga, kus jututeemaks Piibel.
oleme saanud põhjalikumalt teada, kui era
hi Anne Kalfi poole kas telefonitsi numbril • Masingu juubelisünnipäeva raames on kakordselt mitmekülgne ja mahukas Masingu
5361 1901 või meilitsi kalfanne@gmail.com.
vas veel teisigi ettevõtmisi. Nendest osa
looming on.
Kuni 1999. aastani oli Masing tuntud • 7. augustil toimub Rapla keskraamatukogus
saamiseks on mõistlik jälgida Rapla valla
enam mujal maailmas kui oma kodumaal
luulelõuna Uku Masing 110
veebilehel olevat kultuurikalendrit, https://
rapla.kovtp.ee/kalender, portaali www.
ja kodukülas. Alates Masingu 90. sünniaas • 9. augustil algab kell 11 Raikküla vabaajakeskuses endises Lipa koolimajas Uku
raplamaa.ee ning Raikküla teenuskeskuse
ta tähistamisest Masingu aastana ei saa ilm
Masingu 110. sünniaastapäevale pühenda
Facebooki lehte.
selt enam keegi öelda, et ta ei tea midagi Uku
tud kirjanduskonverents, mis keskendub
Lisainfo saamiseks võib alati pöörduda
Masingust.
kirjandusrühmitusele Arbujad ning Uku projektijuht Anne Kalfi poole meilisti kalSuure ja tänuväärse töö on Uku MasinMasingule kui arbujale. Lubaduse kon fanne@gmail.com või telefonitsi 5361 1901.
gu elu ja loomingu tutvustamisel teinud kir
verentsil ettekandega esineda on andnud
jastus Ilmamaa eesotsas Hando Runneliga,
kirjandusteadlane Rein Veidemann, põh
ANNE KALF, ProJeKtiJUHt
Masingu Kolleegium ja Vallo Kepp filmitri-

UKU MASINGU 110.

KIRJANDUSKONVERENTS
“PILLIPUHUJAD OLEME ... “
Raplamaal Rapla vallas Lipa külas
endises Raikküla Ministeeriumikooli saalis

reedel, 9. augustil
Konverentsi kava

UKU MASING 110

10.30–11.00 saabumine, registreerumine, HOMMIKUKOHV
11.00–11.20 konverentsi avamine, tervitused

01.08 külastame Saueaugu Teatritalu
Läänemaal ja vaatame
etendust “Ilmavõõras”

I plokk: MASING ja PIIBEL

07.08 Uku Masing 110 – Luulelõuna
Rapla raamatukogus
09.08 Uku Masing 110 – konverents –
Lipa koolimajas
11.08 Rapla kihelkonnapäevade
tähistamine surnuaias, kirikus,
pastoraadis
11.08 Siiri Sisaski kontsert Uku
Masingu tekstidel Rapla kirikus
Uku Masingu elu puudutava filmi
vaatamine Rapla kinos
... ja veel muudki
Jälgige täpsemat infot
www.raplamaa.ee
https://rapla.kovtp.ee/kalender
Raikküla Teenuskeskuse Facebooki lehelt

11.20–12.00 Teema „Masing ja Piibel“ – Tõnu Tender
12.00–12.30 „Arengu ja evolutsiooni ideedest Uku Masingu mõttemaailmas“ –
Indrek Peedu
12.30–13.00 KOHVIPAUS

II plokk: ARBUJA MASING
13.00–13.30 „Uku Masingu «Ehatuule maad» meenutades ja järel lugedes“ –
Rein Veidemann
13.30–14.00 „Arbuja Masing„ – Vallo Kepp
14.00–14.45 LÕUNASUPP osalejatele

III plokk: MASINGU MÄLESTUST JÄÄDVUSTADES
14.45–15.15 Kirjastus „Ilmamaa“ ja Masingu Kolleegiumi tegevus looja mälestuse
jäädvustamisel
15.15–15.45 Kodupaiga kummardused Uku Masingule – Anne Kalf
15.45–16.00 Osalejate tänamine, lillede meenete üleandmine
16.00–16.30 KOHV – JALUTUSKÄIK MASINGU KODUÕUELE
16.30–17.30 Kontsert Masingu koduõuel – Ly Seppel-Ehin, Margus Mikomägi, jt
Kava võib muutuda konverentsi ettevalmistamise käigus.
INFO: kalfanne@gmail.com, mob: 5361 1901

uku masing 110

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

“ILMAVÕÕRAS”

mis põhineb Uku Masingu, Jaan Kaplinski ning Lauri Sommeri loomingu ainetel.
Oleme Raplamaa inimestele broneerinud 50 piletit.
Kes soovib teatrisse tulla, palun kindlasti registreerida hiljemalt 20. juuliks tel 5361 1901 või
e-posti aadressil kalfanne@gmail.com
Täispilet 23€, sooduspilet pensionäridele, õpilastele 18€.
Bussisõit teatrisse projektivahenditest.

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.
16. juulil kell 19 pihkva tsirkus „barrameo“ Rapla
kultuurikeskuses. pilet 6/8 eurot.
21. juulil kell 9–16 Rapla suvelaat kultuurikeskuse
taga. Info 5349 4417.
25. juulil kell 19 tammemäe lauluväljakul
komöödiateatri etendus „igaühel neli nägu“.
pilet 15/17 eurot.

Rapla
keskRaamatukOGus
Üritused
7. augustil kell 13 luulelõuna. uku masingu loomingu
ainetel esineb jaak johanson

Näitused

tartu kunstikooli õpilaste näitus „eesti kirjanike
portreed“, 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
„tervendav loodus“ lugemissaalis

Raamatukogud avatud suvekuudel
Rapla keskraamatukogu e–R kl 10–18
Raamatukogu kinniolekul saab trükiseid tagastada
raamatukogu ukse kõrval asuvasse tagastuskasti.
kuusiku välisteeninduspunkt juulikuus suletud
hagudi Raamatukogu n kl 11– 16

eelk Rapla maaRjamaGdaleena kOGuduses
Rapla kirikus
pühapäeval, 14. juulil kell 12 leerimälestuspäeva
armulauaga jumalateenistus, kuhu ootame kõiki,
kelle leerist möödub tänavu 50, 60 või 70 aastat.
jutlustab Rannamõisa koguduse õpetaja aare
kimmel, kaasa teeb segakoor. palume teatada
osavõtust tel 485 5470, 5565 0722 või e-post:
rapla@eelk.ee
pühapäeval, 14. juulil kell 18 vestlus-kohtumine
Rapla kirikumuusika festivali patrooni peapiiskop
urmas viilmaga Rapla kirikuaias hugo lepnurme
pingi juures
pühapäeval, 14. juulil kell 19 Rapla kirikumuusika
festivali kontsert „Ja ma kuulsin hääle“, esineb
ansambel vOX Clamantis jaak-eik tulve juhatusel,
piletid 15/10 eurot
kolmapäeval, 17. juulil kell 20 muusikaõhtu
„Rapla orel 80“, organist ilona birgele lätist
pühapäeval, 21. juulil kell 12 jumalateenistus,
peab usuteaduse üliõpilane kristjan paju
kolmapäeval, 24. juulil kell 20 muusikaõhtu „Rapla
orel 80“ pastoraadi saalis, mängivad iilja völlmy
kudrjavtsev (orel – venemaa, Šveits) ja alexandra
Chekmak (ﬂööt – venemaa)
pühapäeval, 28. juulil kell 12 ristimisjumalateenistus
kolmapäeval, 31. juulil kell 20 muusikaõhtu
„Rapla orel 80“, marju Riisikamp (orel), maria valdma
(sopran – eesti, holland)
pühapäeval, 4. augustil kell 12 armulauaga
jumalateenistus
kolmapäeval, 7. augustil kell 20 muusikaõhtu
„Rapla orel 80“, organist kadri ploompuu

Samaaria kojas Purkus
pühapäeval, 14. juulil kell 15 Rapla koguduse ﬁliaali
samaaria koja 25. aastapäeva jumalateenistus,
jutlustab peapiiskop urmas viilma, kaasa teenivad
praostkonna vaimulikud, laulab duett ene ja marvi

Surnuaiapühad
lelle kalmistul 13. juulil kell 13
juuru kalmistul 14. juulil kell 11
vahastu kalmistul 21. juulil kell 14
nissi kalmistul 28. juulil kell 12
kehtna kalmistul 28. juulil kell 15

Rapla teataja / juuli 2019 / 12

Tugigrupp sõltlastele
Kohtumispaik: Raplas Põllu tn 6
teisipäeviti kell 18.00 ja laupäeviti kell 15.30
Rühma töö baseerub 12-sammulisel
toibumisprogrammi ja rühma võivad tulla nii alkoholi-,
narko- kui ka ravimisõltuvust põdevad inimesed ehk siis
inimesed, kes tunnevad, et sõltuvus alkoholi või muude
ainete suhtes on hakanud nende elu mõjutama või
segama.

Rapla keskraamatukogus

LUULELÕUNA
Kolmapäeval,
7. augustil kell 13.00
Uku Masingu
loomingu ainetel esineb

JAAK
JOHANSON

Toibumisel kasutatakse 12-sammulist programmi,
mis on kliiniliselt tõestatud kui kõige efektiivsem
omasuguste seas. Läbides selle programmi, saavad
inimesed oma elu üle kontrolli taastada.

VALTU TÄIKA2
P, 14.07.19 kl 11-15
Kõhu täidavad KOHVIK
ja ARTURI TRAHTER.
Lastele üllatus!

TULE
MÜÜMA,
OSTMA JA
VAHETAMA!
Kohamaks
kesksuviselt
soodne 2 €!
Müüjate
eelregistreerumine
ja lisainfo:
5568 9499
506 6346
522 0954
pilleristlaan@gmail.com
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