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

Tänutundega laulu- ja tantsupeolistele

T

Ma armastan siin kõike
ka oma jalajälgi
mille olen astunud lootuses
et see, mida hoian mina
hoiab ka mind
/S. Oll/

änaseks on XXVII laulu- ja XX tantsupidu „Minu arm“ saanud imeliseks mälestuseks. Kellele osalejana, kellele pealtvaatajana, sügava emotsiooni ja tänutundega.
Rapla valda esindas laulu- ja tantsupeol 35 kollektiivi ehk pooled neist, kes
Raplamaalt peole kvalifitseerusid. Selle taustal võib
julgelt väita, et rahvatants, võimlemine, koorilaul ja
pillimäng on meie koduvallas au sees ning hoitud.
Siiras tänu teile, juhendajad ja kollektiivid:
Rapla Vesiroosi Kooli lastekoor, Raplamaa noorte
meeskoor, Rapla laulustuudio neidude koor, Rapla
poistekoor, Rapla pasunakoor, Järlepa Hoovikoor,
Kabala segakoor, Maarja koor, Rapla Gümnaasiumi
noortekoor Riinimanda, Sümfooniaorkester, Rapla
Muusikakooli sümfooniaorkester, Rapla Kesklinna Kooli Riinimanda lastekoor, Hagudi Põhikooli mudilaskoor, Juuru Eduard Vilde Kooli mudilaskoor ja Kaiu Kooli mudilaskoor, Rapla Kesklinna
Kooli mudilaskoor, Rapla Laulustuudio mudilaskoor, Mitte-Riinimanda vilistlaskoor, Rapla segakoor August07, Rapla segakoor Cantus, Rapla Vesi
roosi Kooli 7.–9. klassi segarühm Keerulind, Kadi
Võimlejad, Järlepa naisrühm Anna Minna, Kuimetsa rahvamaja naisrahvatantsurühm Agnes, Juuru
naisrühm Pöörased Pastlad, Rapla Kultuurikeskuse
naisrühm Talutütred, Rapla naisrahvatantsurühm
Linda, Vesiroosi neiduderühm, Rapla Gümnaasiumi segarühm Keerulind, Rapla Kesklinna Kooli
Pererühm, Rapla Vesiroosi Kooli pererühm Keerulind, Alu segarühm ja Kaiu segarühm.

↑ Rapla Vesiroosi Kooli pererühm Keerulind tantsupeol.

↑ „Metsa vägi“ Keerulinnu Rapla Vesiroosi Kooli 7.–9. klassi rühma esituses.

Rita Triinu Peussa
Rapla valla laulu- ja tantsupeo koordinaator

↑ Rapla ja korvpall kuuluvad kokku ja nii marssisidki
laulu- ja tantsupeo rongkäigus Raplamaa kolonni
eesotsas korvpallurid.
Foto: Mari Tammar

← Segakoor
August07
jõudis rongkäiguga lauluväljakule
ja haaras
korvpallurid
ka enda
kampa.

↑ Kabala segakoor valmis astuma hakkama.

↑ Lustlik naisrühm Linda rongkäigus. 
Fotod: katrin kruusimägi

← Segakoor Cantuse järel sammusid rongkäigus Rapla korvpallifännid, kes kandsid
Raplamaa tunnuslausest „Kindel käeulatus. Raplamaa“ inspireeritud kujundust.
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Juulis vallavolikogu puhkab. Järgmine korraline volikogu istung on 29. augustil kell 17 vallamajas.

Vallavalitsuse istungid juulis
1. juuli istungil
Kinnitati Kuusiku tee remondiks ja
projekteerimis-ehitustöödeks korraldatud riigihanke tulemused.
Edukaks tunnistati Verston Ehitus
OÜ pakkumus kogumaksumusega
586 047,06 eurot.
Lisati Rapla valla 2019. aasta hankeplaani üldplaneeringu koostamine.
Kinnitati Kehtna valla ja Rapla valla
üldplaneeringute mõjude hindamiseks korraldatava lihthanke alus
dokumendid.
Anti projekteerimistingimused Röa
külas Tarmo ja Mari maaüksusele
üksikelamute ja abihoonete kavandamiseks.
Anti ehitusload:
• elamute püstitamiseks asukohaga
Ummaru küla, Volga; Sulupere
küla, Jõetaguse tee 2; Sikeldi küla,
Kivimäe.
Määrati Rapla linnas Jõe tn 31a uueks
lähiaadressiks Ülejõe tn 4, Väljataguse külas 6690017 Vanakupja talu
tee uueks lähiaadressiks 6690017
Vanakubja tee, Pirgu külas Suvi AÜ
20 uueks aadressiks Viigi tee 1 ning
Suvi AÜ 21 uueks aadressiks Viigi
tee 3.
Määrati lähiaadressid ja sihtots
tarbed Rapla vallas asuvatele munitsipaalomandisse taotletavatele
maaüksustele.
Määrati Mahlamäe külas asuva Niinemäe katastriüksuse jagamisel
moodustatavatele uutele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: Niinemäe tee 5, Niinemäe tee 7, Niinemäe tee 9, Niinemäe tee 11 (elamumaa) ja Niinemäe
tee 13 (maatulundusmaa).
Määrati Kuku külas asuva Vana-Viljandi mnt 12 katastriüksuse jagamisel moodustatavatele uutele katastriüksustele lähiaadressideks
Vana-Viljandi mnt 12 ja Tammesalu
(sihtotstarve elamumaa).
Määrati Röa külas asuva Pihlakametsa katastriüksuse jagamisel moodustatavatele uutele katastriüksustele lähiaadressideks Pihlakametsa ja Marjametsa (sihtotstarve maa
tulundusmaa).

noorsootööle ette nähtud vahenditest 1095 eurot.
Kooskõlastati Kaitseliidu kooli taktikaharjutuse läbiviimine 9.–13. oktoobril 2019.
Nõustuti tasuma Rapla vallas elavate
ja Kohila Koolituskeskuses õppivate
õpilaste eest õppekoha tegevuskulu
arvestuslik maksumus.
Anti load avalike ürituste korraldamiseks:
• Valtu külas Valtu-Viva OÜ-le kuuluvas töökojas ja seda ümbritseval
maa-alal aadressiga Arturi tänav 2
ning Valtu parklas 14. juulil 2019
kell 11–15 Valtu täika;
• Rapla Kultuurikeskuse territooriumil ja sellega piirneval alal 21. juulil
2019 kell 9–16 Rapla suvelaat;
• Rapla Kesklinna Kooli staadionil
3. augustil kell 9–21 ja 4. augustil
2019 kell 9–21 Raplamaa Jalkafest
2019;
• Kuimetsa krossirajal 3. augustil
2019 kell 10–16 vanatehnika päev ja
Tähesõit;
• Kuimetsa krossirajal 11. augustil
2019 kell 10–18 Eesti noorte meistri
võistluste 2. etapp motokrossis.
Tunnistati nurjunuks 21. juunil 2019
lõppenud avalik konkurss Alu krossirajale rentniku leidmiseks, kuna
konkursile ei esitatud ühtegi pakkumust.
Määrati Rapla valla eelarvest sporditööle ette nähtud vahenditest projektidele toetuseks 5695 eurot.
Määrata riigieelarvest huvihariduse
ja -tegevuse toetuseks Rapla vallale
eraldatud vahenditest 2019. aasta
lisataotlusvooru projektitoetusteks
27 782 eurot.
Informatsiooni korras saadi ülevaade Kabala mänguväljaku rajamise
seisust.
Otsustati määrata Sihtasutuse Juuru ja Hageri Kihelkonna Muuseumid nõukogusse neljaks aastaks valda esindama Jüri Morozov, juhatuse
liikmena jätkab Aili Normak.

8. juuli istungil
Anti projekteerimistingimused Alu
alevikus Pargi platsi maaüksusele
mänguväljaku kavandamiseks.

Määrati Jaluse külas asuva Vikkaru
katastriüksuse jagamisel moodustatavatele uutele katastriüksustele
lähiaadressideks Vikkaru ja Vikk
arupõllu (sihtotstarve maatulundusmaa).

Anti projekteerimistingimused Kaba
la külas Kabala kooli maaüksusele
mänguväljaku kavandamiseks.

Määrati Ülejõe külas asuva Kaskede I kinnistu Kokre katastriüksuse
jagamisel moodustatavatele uutele
katastriüksustele lähiaadressideks
Kokrenurga ja Suurekase, (sihtotstarve maatulundusmaa ning Kokre
tee, sihtotstarve transpordimaa).

Anti projekteerimistingimused Röa
külas Jõulu maaüksusele üksik
elamu kavandamiseks.

Nõustuti Hagudi alevikus Viljandi
mnt 26 katastriüksuse ja Viljandi
mnt 26a katastriüksuste omavahelise piiri muutmisega
Määrati Rapla valla eelarvest sotsiaalvaldkonna 2019. aasta III vooru projektitoetuseks 450 eurot.
Vaadati üle sotsiaaltööspetsialisti
leidmiseks korraldatava konkursi
dokumendid.
Määrati Rapla valla eelarvest kultuuritööle ette nähtud vahenditest projektidele toetuseks 10 537 eurot ning

Anti projekteerimistingimused Kuku
külas Tammiku maaüksusele abihoone kavandamiseks.

Otsustati võtta vastu ja avalikustada Viljandi mnt 90 detailplaneering.
Kavas on rajada teenindus-, kaubandus- ja toitlustusasutus ning korteritega mitmeotstarbeline hoone.
Otsustati võtta vastu ja avalikustada Tallinna mnt 37 detailplaneering.
Planeeritud on olemasoleva ärihoone ümberehitamine ja laiendamine
ning lisaks ühe üksikelamu püstitamine maaüksuse jagamisel moodustatavale elamumaa krundile.

vallas Juuru alevikus asuvale Veski
tn 5 kinnistule sellel asuva tee avalikuks kasutamiseks.
Seati Elektrilevi OÜ kasuks tehnorajatiste ehitamiseks, omandamiseks
ja majandamiseks sundvaldus Rapla
valla omandis olevatele Võsa tänav
L3, Männi tänava ja Rapla-Kaerepere kergliiklustee L5 kinnisasjadele.
Otsustati seada sundvaldus Elektrilevi kasuks tehnorajatiste ehitamiseks, omandamiseks ja majandamiseks Rapla valla omandis olevatele
Hagudi alevikus asuvatele Hagudi
koolipark P2, Jaama tänava, Kase
tänava, Kastani tänava, Kooli tänava, Krossi jalgtee L2, Metsa tänava,
Põllu tänava, Vana-Viljandi maantee L2 kinnisasjadele ning Rapla
linnas asuvatele Soo tänava, Lepiku
tänava L1, Mahlamäe tänava L2
kinnisasjadele.
Moodustati Põlma külas riigi omandis olevast maaüksusest kaks uut
maaüksust (Metsariba ja Rapla-Pärnu raudtee 561) ning nõustuti nende
jätmisega riigi maareservi.
Nõustuti Karitsa külas asuva Noorkarja ja Luige katastriüksuste liitmisega ning määrati moodustatud
maaüksuse lähiaadressiks Noorkarja ning sihtotstarveteks 95% maa
tulundusmaa ja 5% tootmismaa.
Määrati Väljataguse külas asuva Harripõllu katastriüksuse jagamisel
moodustatavatele uutele katastri
üksustele lähiaadressideks Tähe
saju tee 9 (sihtotstarve maatulundusmaa) ja Tähesaju tee 15, (siht
otstarve elamumaa).
Määrati Väljataguse külas asuva Harri katastriüksuse jagamisel moodustatavatele uutele katastriüksustele lähiaadressideks Tähesaju tee 6 (sihtotstarve maatulundusmaa) ja Tähesaju tee 2 (sihtotstarve elamumaa).
Määrati Maidla külas asuva Mäepealse katastriüksuse jagamisel moodustatavatele uutele katastriüksustele lähiaadressideks Mäepealse
(sihtotstarve elamumaa) ja Mäealuse (sihtotstarve maatulundusmaa).
Määrati Ülejõe külas asuva Kaskede
katastriüksuse jagamisel moodustatavatele uutele katastriüksustele
Kaskede tee 3 ja Kaskede tee 5 (sihtotstarve maatulundusmaa).
Otsustati võõrandada Kuimetsa külas
Nurmiku maaüksusel asuv korteri
omand.
Määrati puudega isikule sotsiaal
toetus eluruumi kohandamiseks.
Otsustati pikendada lastekaitsespetsialisti avaliku konkursi tähtaega.
Informatsiooni korras käsitleti vajadust teha Rapla Lasteaia Päkapikk
hoones lisaviimistlustöid ja nõustuti seda finantseerima. Suuremad kulutused on akende ja uste vahetus,
trepikodade viimistlus. Eraldi mainib ehitusnõunik köögi ning selle
abiruumide ja osade keldriruumide
ajakohastamise vajadust.
Kuulutati välja avalik enampakkumine Alu krossirajale haldaja leidmiseks.

Otsustati võtta vastu ja avalikustada Tallinna mnt 33 detailplaneering.
Planeeringuga sätestatakse maa
üksusele lisaehitusõigus.

Määrati MTÜ-le Rapla Korvpallikool vallale eraldatud riikliku huvi
hariduse ja -tegevuse vahenditest
22 480 eurot korvpalliakadeemiale 2019. aastal.

Otsustati seada sundvaldus Rapla

Informatsiooni korras käsitleti ette-

panekut kohandada vallamaja garaažis üks ruum arhiivihoidlaks ja
nõustuti tegema selleks vajalikud
kulutused.
Määrati OÜ Soval Teenus likvideerijaks senine äriühingu juhatuse liige
M. Pärna.

15. juuli istungil
Kinnitati Kehtna valla ja Rapla valla
uute üldplaneeringute koostamiseks korraldatava hanke alusdokumendid.
Kinnitati Rapla kunstmurustaadioni ja infrastruktuuri ehitustöödeks
korraldatava riigihanke alusdokumendid.
Kinnitati Rapla Vesiroosi Koolile ja
Rapla Kesklinna Koolile toitlustuse
pakkuja leidmiseks korraldatud riigihanke tulemused. Edukaks tunnistati Baltic Restaurants Estonia
ASi pakkumus.
Otsustati loobuda hoonestusõigusest
kinnistuomaniku kasuks.
Otsustati seada sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Hagudi alevikus asuvale Kangru tn L1 kinnisasjale tehnorajatise ehitamiseks, omandamiseks ja majandamiseks.
Vabastati korraldatud jäätmeveost
jäätmevaldajad, kes ei ela oma kinnistul ega kasuta seda.
Nõustuti ASile Eesti Keskkonnateenused jäätmeloa nr L.JÄ/333206
andmise taotlusega jäätmete taaskasutamiseks, kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud jäätmeveoks
Rapla vallas ning suurjäätmete kogumiseks Mäepere jäätmejaamas.
Kinnitati 2019. aasta hajaasustuse
programmi taotlusvooru tulemused.
Nõustuti tsirkuseetenduse korraldaja ettepanekuga kasutada 16. juulil
korraldatava ürituse reklaamimisel
Rapla linnas audioreklaami.
Nõustuti Mivo Ehitus OÜ ettepanekuga pikendada Juuru Eduard Vilde Kooli hoone rekonstrueerimisel uue õppehoone üleandmise tähtaega kuni 28. juulini 2019.
Nõustuti soodustingimustega majutuslepingu sõlmimisega SAga Õpilasmalev endise Purku koolimaja
ruumides õpilasmaleva rühma majutamiseks.

22. juuli istungil
Anti projekteerimistingimused Hagudi külas Tagametsa maaüksusele
abihoone, Mahtra külas Luigemäe
maaüksusele üksikelamu ning Purku külas Pärna sigala maaüksusele
päikesejaama kavandamiseks.

tatavatele uutele katastriüksustele
lähiaadressideks Põllusoone, Põllunurga, Rapla-Pärnu raudtee 616 ja
Juurdepääsutee lõik 616 (sihtotstarve maatulundusmaa).
Määrati Kuusiku-Nõmme külas asuva Ees-Saare katastriüksuse jagamisel moodustatavatele uutele katastriüksustele lähiaadressideks
Ees-Saare ja Rebasekivi (sihtotstarve maatulundusmaa) ning 20241
Kuusiku-Palamulla tee (sihtotstarve
transpordimaa).
Määrati Kuusiku-Nõmme külas asuva
Kärdiaugu katastriüksuse jagamisel
moodustatavatele uutele katastriüksustele lähiaadressideks Kärdiaugu
ja Kärdi (sihtotstarve maatulundusmaa) ning 20241 Kuusiku-Palamulla tee (sihtotstarve transpordimaa).
Määrati Kuusiku-Nõmme külas asuva Värava katastriüksuse jagamisel
moodustatavatele uutele katastri
üksustele lähiaadressideks Värava, Uus-Värava ja Teeääre (sihtotstarve maatulundusmaa) ning 20241
Kuusiku-Palamulla tee (sihtotstarve
transpordimaa).
Nõustuti Purku külas asuvate maaüksuste riigi omandisse jätmisega
ning määrati antud maaüksuste koha-aadressideks Piiri, Rapla-Pärnu
raudtee 555, Piirinurga, Padriku,
Rapla-Pärnu raudtee 552 ja Padriku
nurga.
Otsustati seada sundvalduse Elektrilevi OÜ kasuks Rapla linnas asuvale Jõe tn L3 kinnisasjale tehnorajatise ehitamiseks, omandamiseks ja
majandamiseks.
Vabastati korraldatud jäätmeveost
jäätmevaldajad, kes ei kasuta oma
kinnistut ega ela seal.
Kiideti heaks eelmise aasta hajaasustuse programmi aruanne.
Kinnitati Rapla Hooldekeskuse õueala
rekonstrueerimiseks korraldatud riigihanke tulemused. Edukaks tunnistati Kivipartner OÜ pakkumus kogumaksumusega 167 205,78 eurot.
Otsustati sõlmida Alu Rahvaõpistu
Seltsiga Rapla linnas Keskkooli tn 1a
asuvate ruumide kasutamiseks üürileping kuni 31. maini 2021.
Otsustati pikendada lastekaitse
spetsialisti ametikoha avalikku konkurssi kolme nädala võrra.

29. juuli istungil
Anti projekteerimistingimused välijõusaali kavandamiseks Purku külas Spordiväljaku maaüksusele.

Anti ehitusload Kelba külla puurkaevu rajamiseks ning elamute püstitamiseks Hagudi alevikku ja Sulupere külla.

Anti ehitusload:
• puurkaevu rajamiseks asukohaga
Palamulla küla, Anissilla;
• elamu püstitamiseks asukohaga
Hagudi alevik, Kangru tn 8;
• elamu püstitamiseks asukohaga
Hagudi alevik, Kangru tn 10;
• elamu püstitamiseks asukohaga
Väljataguse küla, Käopesa;
• puurkaevu rajamiseks asukohaga
Vahastu küla, Kirikaia;
• laohoone laiendamiseks asukohaga
Rapla linn, Viljandi mnt 91a.

Määrati Valtu külas asuva Kuusetuka
katastriüksuse jagamisel moodustatavatele uutele katastriüksustele lähiaadressideks Kuusetuka ja Sireli
(sihtotstarve maatulundusmaa).

Otsustati võõrandada kirjaliku korduvenampakkumine nurjumise tõttu otsustuskorras Rapla vallale kuuluv Koigi külas asuv Kuivati kinnis
asi hinnaga 1000 eurot.

Määrati Raela külas asuva Põllusoone
katastriüksuse jagamisel moodus-

Määrati Väljataguse külas asuva
Harri katastriüksuse jagamisel

Otsustati algatada Rapla linnas Mahlamäe tn 10 maaüksusele detailplaneering, eesmärgiga püstitada
maaüksuse lääneossa kaubandushoone.
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Detailplaneeringu algatamine
Mahlamäe tn 10, Rapla linn

moodustatavatele uutele katastriüksustele lähiaadressideks
Tähesaju tee 2, Tähesaju tee 4
ning Tähesaju tee 6 (sihtotstarve elamumaa).
Määrati Raela külas asuva Krahvi katastriüksuse jagamisel moodustatavatele uutele katastriüksustele lähiaadressideks Krahvi,
Nurga-Krahvi, Rapla-Pärnu raudtee 613 ja Juurdepääsutee lõik
613 (sihtotstarve maatulundusmaa).
Määrati Valtu külas asuva Kuusetuka katastriüksuse jagamisel moodustatavatele uutele katastriüksustele
lähiaadressideks Kuusetuka, Sireli, Inverteri, Energia, Kaabli (sihtotstarve
maatulundusmaa) ja Paneeli
(sihtotstarve maatulundusmaa).
Määrati Väljataguse külas asuva Tisleri katastriüksusese jagamisel moodustatavatele uutele katastriüksustele lähiaadressideks Tisleri, Väike-Tisleri ning
Rapla-Pärnu raudtee 639 (sihtotstarve maatulundusmaa).
Seati Elektrilevi OÜ kasuks sundvaldus tehnorajatise ehitamiseks,
omandamiseks ja majandamiseks Hagudi alevikus asuvale
Kangru tänav L1 kinnisasjale.
Nõustuti Alu Motors OÜ jäätmeloa taotlemisega jäätmete taaskasutamiseks,
romusõidukite lammutamiseks, ladustamiseks ja romusõidukitelt eemaldatud osade korduskasutuseks
ette valmistamiseks ning ohtlike jäätmete kogumiseks ja veoks
Alu alevikus aadressidel Tallinna
mnt 21 ja Koigi tee 1.
Nõustuti Ragn-Sells ASi jäätmeloa nr L.JÄ/326740 muutmise taotlusega. Jäätmeloa muutmise tulemusel soovib ettevõte
Mäepere jäätmejaamas koguda
täiendavaid jäätmeliike, muuta
jäätmete käitlustoiminguid ning
suurendada kogutavate ja taaskasutatavate jäätmete koguseid.
Nõustuti SA-Works OÜ jäätmeloa taotlemisega jäätmete taaskasutamiseks,
romusõidukite lammutamiseks, ladustamiseks ja romusõidukitelt eemaldatud osade korduskasutuseks
ette valmistamiseks ning ehitus-lammutussegaprahi sortimiseks ning erinevate tavajäätmete
ümberpakkimiseks ning ladustamiseks aadressil Järlepa küla,
Tuuleveski tn 4.
Vabastati korraldatud jäätmeveost
jäätmevaldajad, kes ei ela oma
kinnistul ega kasuta seda.
Info korras arutati edasisi plaane seoses Kuusiku lennuvälja haldamislepingu lõppemisega, perekonnatoimingute ruumide lahendust seoses riigimaja
remondiga, Karitsa järvemaja
üüriarve tühistamist.
Seoses uue jäätmevedajaga on vallavalitsusele laekunud avaldusi, millega soovitakse harvemat
jäätmeveo sagedust, kui jäätmeseaduses on sätestatud. Valla
valitsus asub seisukohale, et lähtub korraldatud jäätmeveo erisuste tegemisel jäätmeseaduses
ja piirkondade (endiste valdade)
jäätmehoolduseeskirjades sätestatust.

Rapla valla
aasta isa

A

R

apla Vallavalitsuse 22. juuli
2019 korraldusega nr 300 algatati üldplaneeringut järgiva detailplaneeringu koostamine Rapla linnas Mahlamäe
tn 10 maaüksusele. Detailplaneeringu eesmärk on Mahlamäe tn 10 maaüksuse jagamise tulemusena moodustatavale krundile jaekaubandushoone ehitusõiguse andmine. Eesmärk
on koostada täpselt üldplaneeringuga sätestatud maakasutust järgiv lahendus, mis
suurendaks teenuste kättesaadavust piirkonnas, kuid võimalikult vähe häiriks olemasolevaid korterelamuid. Planeeringuga on oluline määratleda liikluskorralduse põhimõtted, tingimused ehitismälestise, Rapla KEKi haldushoone vaadeldavuse
säilimiseks, samuti olemasolevast kõrghaljastusest mingigi osa allesjätmiseks. Praegu toimub detailplaneeringu lähteseisukohtade formuleerimine. Lähteseisukohtade kavand on kättesaadav valla kodulehel https://rapla.kovtp.ee/algatamine. Detailplaneeringu lähteseisukohtade kujundamisel on igaühel võimalus kuni 16. augustini 2019 kaasa rääkida, saates ettepanekud kirjalikult vallavalitsuse e-posti
aadressil rapla@rapla.ee.

eg on esitada kandidaate Rapla valla aasta isa 2019 aunimetusele. Aunimetuse väljaandmisega väärtustatakse isa ning tunnustatakse isa rolli
laste kasvatamisel.
Aunimetus antakse Rapla valla kodanikule, kelle peres kasvab või on üles kasvatatud mitu last ning kelle eduka töö ja
ühiskondliku tegevuse kõrval on jagunud
samavõrra tähelepanu, hoolt ja armastust oma perele.
Vallavalitsus ootab 20. oktoobriks
kirjalikke ettepanekuid, milles on välja
toodud laste arv ning isa ja peret iseloomustavad andmed. Vajalik on kandidaadi nõusolek.
Rapla vallas on palju tublisid isasid,
palun andke meile nendest teada!

Rapla valla
aasta õpetaja

R
Algatamisettepanekule lisatud planeeringulahenduse
põhimõtteskeem (AS OG Elektra töö 16.07.2019)

Projekteerimistingimuste
avatud menetlused

A

valikus väljapanekus
on 2019. aasta augustist kaks projekteerimistingimuste
eelnõu. Avaliku väljapaneku periood kestab 23. augustini. Ava-

likustamise jooksul on igal huvitatul
võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikult ettepanekuid vallavalitsuse e-posti aadressil rapla@rapla.ee.
Kui avaliku väljapaneku jooksul
ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki ettepanekuid võima-

lik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma
avalikul istungil arutamiseta. Projekteerimistingimuste eelnõud on
kogumahus välja pandud Rapla valla kodulehel http://rapla.kovtp.ee/
projekteerimistingimused.

Tõru tn 1, Uusküla

T

õru tn 1 Uuskülas on hoonestatud elamumaa maaüksus,
millele kavandatakse veel ühe
üksikelamu püstitamist ning maaüksuse jagamist kaheks. Kehtiva
Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on tiheasustusega aladel projekteerimise ja uute katastriüksuste moodustamise ning olemasolevate katastriüksuste piiride muutmise aluseks kehtestatud detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise kohustuse korral võib kohaliku omavalitsuse üksus erandina lubada hoone püstitamist projekteerimistingimuste alusel tingimusel,

apla Vallavalitsus ootab ettepanekuid aasta õpetaja 2019 nimetamiseks.
Aasta õpetaja aunimetus antakse õpetajale, kelle töö ja isiklik eeskuju on märkimisväärselt aidanud kaasa noorte mitmekülgsele arenemisele 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.

Rapla Vallavalitsus kuulutab
välja vallale kuuluva
Alu krossiraja kinnistu
rentimise kirjaliku
enampakkumise
(katastritunnus
66904:001:0308, kogupindala on 3,73 ha), asukoht
Rapla vald Kalevi küla.
Rendiperiood 1. september 2019 kuni
31. august 2024.

Hoone eskiisprojekti väljavõte (Mereno Ehitus OÜ töö, autor arhitekt
Leo Parve).

et hoone sobitub piirkonda. Kavandatakse Tõru tn 1 maaüksusel oleva
hoonega sarnast üksikelamut. Kuna

tegemist on olulise ruumilist keskkonda kujundava otsusega, viiakse
läbi avatud menetlus.

Päikesejaam Kuusetuka ja Pärnala maaüksusel
Valtu külas

R

apla Teataja juulinumbris avaldati
Valtu külla Kuusetuka ja Pärnala
maaüksustele kavandatava päikesejaama projekteerimistingimuste eelnõu. Projekteerimistingimuste menetluse käigus on ilmnenud, et kavandatav 8
MW päikesejaam mahub maaüksustele
ära vaid siis, kui maaüksustel olev kõrghaljastus eemaldada. Säilitada on võimalik Valtu-Väljataguse tee ääres paiknev õunapuuallee. Päikesejaama tootlus
on suurem, kui tagatud on tuule liikumine ja paneelide piisav jahutus, mistõttu
ei ole otstarbekas säilitada olemasolevaid kuusehekke, nagu varasema projekteerimistingimuste eelnõu kohaselt
eeldatud oli. 23. juulil 2019 esitas taotleja uue asendiplaanilise lahenduse, millega on võimalik tutvuda valla kodulehel.
Uue lahenduse alusel viiakse läbi uus
avalik väljapanek ning arvamuskorje.

Ülevaate koostas Cerly-Marko

Järvela,

vallaarhitekt

Pakkumused esitada kinnises
ümbrikus hiljemalt 19. 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.
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Koduteenuse osutamine Rapla vallas

K

oduteenus on kohaliku omavalitsuse pakutav sotsiaalteenus,
millega abistatakse
Rapla valla elanikku
või peret toimingutes, mis on vajalikud
kodus elamiseks, kuid mida oma
terviseseisundist, tegevusvõimest
või elukeskkonnast tulenevatel
põhjustel ei suuda isik ise sooritada ilma kõrvalise abita. Koduteenuse sihtrühm Rapla vallas on
eelkõige eakad või puudega isikud,
kelle lähedased on kaugel või üldse puuduvad, kuid kes üldjuhul on
võimelised oma harjumuspärases
keskkonnas igapäevaste toimingutega ise hakkama saama.
Koduteenuse abil soovitakse
eakatele või puudega isikutele tagada iseseisev ja turvaline toime-

tulek tema kodus, säilitades ja parandades elukvaliteeti harjumuspärases elus. Rapla vallas osutab
koduteenust koduhooldustöötaja.
Koduteenuse abi võimalused
on järgmised: toiduainete ja majapidamistarvikutega varustamine, küttematerjali ja vee tuppa
toomine, heitvee ja prügi välja viimine, abi pakkumine eluruumide
korrastamisel, hügieenitoimingute tegemine ja pesupesemine, arstiabi korraldamine ning ravimite ja abivahenditega varustamine,
abistamine asjaajamisel ja dokumentide vormistamisel, muu abi,
mis on kokku lepitud lepingus.
Koduteenuse saamiseks tuleb Rapla vallale edastada taotlus. Peale taotluse laekumist tullakse taotleja koju, et selgitada
välja teenuse osutamise vajadus

ja hinnatakse abivajadust. Koduteenuse osutamise kestvus sõltub
abisaaja vajadustest, toimetulekuvõimest, tervislikust seisundist
ja muudest mõjuvatest asjaoludest ning see võib olla tähtajaline või tähtajatu. Kui teenuse osutamise ajal abisaaja vajadus abi
järele muutub tema tegevusvõime või elukeskkonna tõttu, hinnatakse abivajadust uuesti.
Koduteenuse eest tasub teenuse saaja Rapla Vallavalitsuse
kehtestatud hinna järgi. Kuni neli
tundi nädalas maksab kolm eurot
tund, iga järgmine tund 10 eurot.
Arvestus on kalendrikuupõhine.
Eakatel, kellel on rohkem abi
vaja ning kellel lähedased puuduvad, on võimalik taotleda hoolekandekomisjonilt koduteenuse
osalist finantseerimist.

Koduteenuse taotluse esitamine ja kontaktisikud:
Vabas vormis taotluse võib
esitada Rapla Vallavalitsusele paberil aadressile Viljandi mnt 17,
79511 Rapla või saata see e-posti
aadressil rapla@rapla.ee.
Küsimuste korral võtta ühendust piirkonna sotsiaaltööspetsialistiga, kelle kontaktandmed
piirkonniti on:
• Juuru piirkond Tulika Geimonen, 5699 5463;
• Kaiu piirkond Kätlin Uuemäe, 5329 2701;
• Raikküla piirkond Marge
Järvi, 5400 5812;
• Rapla piirkond Maarika Leenurm, 5562 3828 või Piret Jaakberg, 5866 8695.
tulika geiMonen
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13 282
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kOkku

Raikküla piirkond
marge järvi vastuvõttu ei toimu 26. augustist 8. septembrini, sel ajal palume pöörduda
Rapla vallavalitsusse, tel 5866 8695.
kaiu piirkond
kätlin uuemäe vastuvõttu ei toimu 15.–30.
augustini. kaiu piirkonda teenindab sel ajal
sotsiaaltööspetsialist tulika geimonen
juuru teenuskeskuses, tel 5699 5463.
Juuru piirkond
tulika geimoneni vastuvõttu ei toimu 1.–18.
augustini, juuru piirkonda teenindab sel ajavahemikul kätlin uuemäe kaiu teenuskeskuses,
tel 5329 2701.
Rapla vallamajas toimub kodanike vastuvõtt
puhkuste perioodil ainult vastuvõtupäevadel:
t kl 9–16, n kl 9–18. lõuna kl 13–14

juuRu sotsiaaltÖÖspetsialist

RAPLA VALLA ELANIKUD
Rapla valla
elanike arv
asulate
kaupa
eelmise ja
tänavuse
aasta
1. juuli
seisuga.

sOtsiaaltÖÖspetsialistide
vastuvÕtud suvel

13 158

Kooliaasta
avaaktused
alu kool 2. septembril kell 11.00
hagudi põhikool 2. septembril kell 10.00
juuru eduard vilde kool 2. septembril rongkäigu algus 11.00 endise
vallamaja parklast, 12 pidulik aktus kooli hoovis.
kabala lasteaed-põhikool 2. septembril kell 9.00
kaiu põhikool 2. septembril kell 9.00
Rapla gümnaasium 2. september kell 11.00
Rapla kesklinna kool 2. septembril kell 10.00
Rapla täiskasvanute gümnaasium
põhikooli ning gümnaasiumi a klassid 2. septembril kell 10.00.
gümnaasiumi e klasside õppeaasta avaaktus ja esimene koolipäev
7. septembril kell 9.00.
Rapla vesiroosi kooli avaaktused toimuvad 2. septembril.
kell 10.00 kogu koolipere avaaktus, kell 10.30 aktus 1. ja 9. klassidele.

Rapla vallavalitsus
kuulutab välja avaliku konkursi

eRipedagOOgi või lOgOpeedi
töökoha täitmiseks (koormusega 1,0)
eripedagoogi või logopeedi töökoht kuulub vallavalitsuse
teenistuskohtade koosseisus
keskastme spetsialistide teenistusgruppi.
eripedagoog või logopeed hakkab tööle Rapla linna
munitsipaallasteaedades koos teiste logopeedidega.
kandidaadilt eeldame
• vastavust haridus- ja teadusministri 26. augusti 2002. a
määruses nr 65 „koolieelse lasteasutuse pedagoogide
kvalifikatsiooninõuded“
§ 31 ja/või § 32 sätestatud kvalifikatsiooninõuetele;
• vastutustunnet, korrektsust ja täpsust;
• koostöövõimet, head suhtlemisoskust ja
empaatiavõimet.
pakume sulle
• huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
• tööaega 35 tundi nädalas;
• põhipuhkust 56 kalendripäeva;
• haigushüvitist haigestumise teisest päevast;
• erialakoolitusi ja enesetäiendamise võimalusi;
• soodustusi oma tervise hoidmiseks.
konkursil osalemiseks esita
• kirjalik avaldus;
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate
dokumentide koopiad;
• muud dokumendid, mida pead oluliseks.
tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.
dokumendid, märgusõnaga „logopeed/eripedagoog“
palume esitada Rapla vallavalitsusele
7. septembriks 2019 aadressil viljandi mnt 17, 79511 Rapla
või digiallkirjastatult e-posti aadressil rapla@rapla.ee.
lisainfo: juri.morozov@rapla.ee või tel 5389 2441,
abivallavanem jüri morozov
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toetused

Esimesse klassi
astuja toetus

R

apla vald maksab toetust vanemale, kelle
laps astub sügisel 1. klassi. Toetust makstakse taotluse alusel iga esimesse klassi astuja kohta tingimusel, et lapse ja tema ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel
Rapla vallas.
Taotluse toetuse väljamaksmiseks võib esitada kolme kuu jooksul lapse õppima asumisest
arvates, st alates 1. septembrist.
Taotluse e-vorm on leitav Rapla valla kodulehel rubriigi „Blanketid“ alajaotuses „Sotsiaal ja
tervishoid“. Kel e-vormi täitmise võimalus puudub, saab taotluse näidisvormi alla laadida ning
saata e-posti aadressil rapla@rapla.ee. Vormi
võib ka tuua vallamajja või teenuskeskustesse.
Taotlusi hakatakse menetlema alates 11. septembrist, mil Eesti hariduse infosüsteemis on
koolide nimekirjad kinnitatud.

Tegevustoetused
31. augustil on 2020. aastaks tegevustoetuse esitamise tähtaeg!

Tegevustoetus kultuuriharrastuse
toetuseks
Taotleda saavad: kunstilise eneseväljendusega
tegelevad täiskasvanute ühendused, kes osalevad üld- ja maakonna laulu- ja tantsupidude
protsessis.
Toetuse eesmärgiks on hoida valla harrastuskultuuris kunstilist taset, järjepidevust ja
mitmekesisust. Toetuse peamine sihtotstarve
on kvalifitseeritud juhendajate palkamise toetamine.

Palun paigaldage oma
elukohta postkastid!

R

apla Vallavalitsusel on palve, et valla elanikud, kellel
puudub postkast, paigaldaks selle oma kodu juurde.
Tänapäeval on paljud loonud endale ametlikud e-posti
aadressid, mille kaudu saavad
asutused infot edastada, kuid
suurele osale elanikest pole see
suhtlemisvahend kättesaadav.
Postkast on vajalik ametliku
posti (näiteks valijakaardid või
teatised) saatmiseks, kuid postkasti puudumisel ei saa adressaat seda kätte.

Augustis
lisanduvad
sõidusoodustused

Nii näiteks informeeris Siseministeeriumi valda, et viimaste valimiste eel saadetud valijakaartidest tuli neile Rapla vallast postkasti puudumisel tagasi 103 valijakaarti.
Rapla vald õnnitleb kaardiga
eakaid sünnipäeva puhul, kuid
kui sünnipäevalapsel postkasti pole, saadetakse kaart meile
lihtsalt tagasi.
Ka valla infoleht Rapla Teataja viiakse igasse postkasti ja kui
pole postkasti, kuhu seda panna, jäävad inimesed infost ilma.

A
Postkastide paigaldamise ja
märgistamise täpsem juhend
on leitav Omniva kodulehelt
www.omniva.ee/era/kiri/postkastide_paigaldamisest.

Head vallakodanikud!

T

uletame meelde, et pakendikonteinerite ümbrused ei
ole olmejäätmete ladustamise kohad.
Olmejäätmed tuleb panna
oma olmejäätmete konteinerisse või viia tasu eest Mäepere
jäätmejaama.
Soovime rõhutada, et pakendikonteineritesse võib
panna ainult pakendeid.

Kui konteiner on täis saanud, siis palun informeeri sellest Rapla Vallavalitsust tel 489
0510 või e-posti teel rapla@
rapla.ee, et saaksime tellida vajaduse korral lisatühjenduse.
Konteineri kõrvale pakendikotte maha jätta ei
tohi!
Kui pakendikonteiner on
täis, tuleb viia oma pakendid

mõnda teise konteinerisse, mis
on tühi.
Rapla valla pakendikonteinerite asukohad ja juhised, kuidas jäätmeid sorteerida, leiad
valla kodulehelt www.rapla.ee/
jaatmemajandus.
Hoiame oma koduvalla puhta ja kauni!
Aime Linke

järelevalvespetsialist

Tegevustoetus kogukondlikele
ühendustele (piirkondlikud või
ülevallalised) põhikirjaliste tegevuste
täitmiseks
Taotleda saavad: kogukondlikud ühendused (sh
kogudused) põhikirjaliste tegevuste elluviimiseks ülevallaliselt või piirkondlikult.

Spordiõppe toetuse taotlemine
Toetust saavad: Rapla valla lastele ja noortele
spordiõpet korraldavad spordiorganisatsioonid.
NB! Taotlemise tähtaeg on 31. augustil, täiendav õpilaste nimekiri tuleb esitada 10. oktoobriks.

Tegevustoetus sotsiaalvaldkonna
toetamiseks
Toetust võivad taotleda: ühendused ja juriidilised isikud, kes tegelevad Rapla valla puuetega
isikute või muude sotsiaalsete riskirühmadega.
Toetuse eesmärgiks on sotsiaalsete riskirühmade tegevuse toetamine.
Taotluse näidisvormid ja täpsem info taotlemise kohta on valla kodulehel www.rapla.ee/projektitoetused.

Projektitoetused

R

apla Vallavalitsus ootab 15. septembriks
projektitaotlusi, et toetada Rapla valla eelarvest sotsiaal-, kultuuri-, spordi- ja noorsootööd ning külaliikumist, seltsitegevust ja kohaliku omaalgatuse edendamist selle aasta viimases kvartalis.
Elektroonilised taotlused saata rapla@rapla.ee.
Toetust võivad taotleda kõik mittetulundusja äriühingud ning seltsingud, kes tegelevad
Rapla valla elanikele ühistegevuse või sotsiaal-,
kultuuri-, spordi- ja noorsootegevuste võimaluste pakkumisega, millest saavad kasu Rapla valla elanikud.
Samuti võivad taotluse esitada Rapla Vallavalitsuse hallatavad asutused, kes korraldavad
valla mitut asutust hõlmava ürituse või toetavad
oma tegevusega piirkonna ühistegevust.
Kui sul on mõni tore idee, mis vajaks väikest
lisarahastust, siis uuri juba täpsemalt valla kodulehelt www.rapla.ee/projektitoetused. Jõulud
on ka kohe-kohe käes!

Raplas Kauba tn konteinerid 29. juulil. 

Foto: Aime Linke

Rapla vallas kehtiv segaolmejäätmete hinnakiri
Avaldame uuesti eelmises Rapla Teataja numbris olnud segaolmejäätmete hinnakirja,
kuna juulikuu infolehes oli hinnakirja tabelist puudu info teenuse sisu kohta.
Vabandage segaduse pärast.
Mahuti suurus
/ m³

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

–

–

–

–

kuni 0,10
jäätmekott
(kuni 10 kg)

1,64

1,97

–

–

–

–

kuni 0,14

2,29

2,75

2,68

3,22

39,17

47,00

kuni 0,19

3,11

3,73

2,68

3,22

–

–

kuni 0,24

3,93

4,72

3,28

3,94

50,00

60,00

kuni 0,37

6,06

7,27

3,94

4,73

88,33

106,00

kuni 0,66

10,80

12,96

5,90

7,08

180,00

216,00

kuni 0,80

13,10

15,72

6,90

8,28

190,00

228,00

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

lates 1. augustist hakkab kehtima Maanteeameti peadirektori käskkiri, millega kehtestatakse nulleurone piletihind Harjumaa, Läänemaa, Lääne-Virumaa
ja Raplamaa avalikel maakonna- ja
kaugbussiliinidel kõikidele keskmise ja raske puudega, puuduva töövõimega ja osalise töövõimega isikutele (töövõimetuspensionäridele)
ning sügava puudega isiku saatjatele.
Tasuta sõiduõigust (nulleurone
pilet) saab puudega isik tõendada
kolmel viisil:
• pensionitunnistusega,
• puudega isiku kaardiga,
• Sotsiaalkindlustusameti väljastatud tõendiga.
Soodustust tõendav dokument
kehtib koos isikut tõendava dokumendiga.

E-vormid
kodulehel

R

apla Vallavalitsusele saab nüüd
mitmeid taotlusi esitada e-vormi kaudu. E-vorm eeldab taotleja isikutuvastust. Selleks on vaja ,
et taotlejal oleks kehtiv elektrooniline isikutuvastuse võimalus, milleks
sobivad ID-kaart või mobiil-ID.
E-vormi täitmine on tehtud võimalikult lihtsaks ja mugavaks. Paljud väljad on sellel juba registrite
andmetega eeltäidetud ning vajavad vaid kinnitamist. Lisaks muudab e-vormi kasutamine taotluse
menetlusprotsessi efektiivsemaks,
sest vahele jääb sissetulnud dokumendi käsitsi registreerimise etapp
ja taotlus jõuab selle esitamise järel
otse ametnikule tulnud tööülesannete nimekirja. Et e-vormis on mitmed andmed juba registrite kaudu
kontrollitud, võtab taotluse menetlemine ametnikel ka vähem aega kui
paberil või e-posti teel tulnud taotlusvormide puhul.
E-vormiga saab praegu esitada
reklaami paigaldamise, I klassi astuja toetuse, matuse- ja sünnitoetuse ning detailplaneeringu algatamis
ettepaneku tegemise taotlusi. Töö
jätkub ja uusi e-vorme lisandub pidevalt töö käigus.
Kõik taotlused ja avaldused ning
e-vormid on kättesaadaval Rapla
valla kodulehe rubriigis „Blanketid“.
Endiselt on võimalik taotlusi vormistada Rapla vallamajas ja
teenuskeskustes kohapeal. Samuti
võtame vastu taotlusi posti teel ja
e-kirjaga.
Küsimuste ning ettepanekutega
võib alati pöörduda sekretariaati telefonil 489 0510 või melitsi rapla@
rapla.ee.
Rapla Vallavalitsus

Juuru
teenuskeskuse
kollektiivpuhkus

J

uuru teenuskeskuse teenistujad
viibivad kollektiivpuhkusel 5.–18.
augustini ning seetõttu on teenuskeskus suletud. Palume sel ajavahemikul pöörduda otse Rapla Vallavalitsusse kirjutades e-posti aadressil rapla@rapla.ee või helistades
tel 489 0510 ja 529 9254.
Juuru teenuskeskus on taas avatud 19. augustist.
Kristina Eesmets
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BALTI KETT 30: üks ajalugu, k

T

änavu 23. augustil möödub 30 aastat Balti ketist. Molotovi-Ribbentropi
pakti vastasest meeleavaldusest võtsid osa kokku üle kahe miljoni eestlase, lätlase ja leeduka. Kella 19ks läbis
30 aastat tagasi kolme riiki tihe ja katkematu inimkett. Tegemist on maailma ühe suurima rahumeelse massimeeleavaldusega, mis demonstreeris Eesti, Läti ja Leedu iseseisvuspüüdlusi ning sillutasid tee Ida-Euroopa
vabanemisele.

MEENUTUSI okupatsioonide ja vabaduse muuseumi Vabamu kogust

Balti keti lugu on ka
Molotovi-Ribbentropi pakti
avalikustamise lugu
23. augustil möödub 80 aastat Molotovi-Ribbentropi pakti sõlmimisest. 1939. aastal jagati Ida-Euroopa Molotovi-Ribbentropi pakti salaprotokollidega NSV Liidu ja Saksamaa huvipiirkonnaks ning oli sellega aluseks aastakümnetepikkusele okupatsioonile Balti riikides.
MRP sõlmimise 50. aastapäeva puhul, 23.
augustil 1989 otsustati korraldada Balti riikides
midagi enneolematut. Vaid kuuajase ettevalmistusega kutsuti ellu sadu tuhandeid inimesi kaasanud massimeeleavaldus. Kätest kinni hoidvatest inimestest koosnev Balti kett lookles Tallinnast läbi Riia kuni Vilniuseni. Meeleavaldusel
oli selge tähendus: sellega anti maailmale teada, et Eesti, Läti ja Leedu ei ole leppinud iseseisvuse kaotusega ning nende riikide vabadus tuleb taastada.

Balti keti 30. aastapäeva meenutamine
23. augustil meenutatakse üle Eesti, kuidas kolm
Balti riiki ja kaks miljonit inimest seisid üksmeeles oma vabaduse eest. Rahvarinde Muuseum
püstitab selleks puhuks Vabaduse väljakule ajalootelgi, kus pakub muusikat ja ajaloomänge.
Vabaduse väljakul esitatakse ka Balti keti 30.
aastapäeva luulekonkursi „Vabaduse loits 2019“
parimaid töid. Maarjamäe memoriaalis toimub
selle päeva puhul kommunismi- ja natsismiohvrite mälestustseremoonia. Lilli-Ungurini piiripunktis on „Balti kett 30“ kontsert ning päeva
lõpetab „Balti kett 30: üks ajalugu, kaks miljonit
lugu“ elamusnäituse avamispidu Telliskivi loomelinnakus. Kõikidest üritustest annab ülevaate koduleht www.vabamu.ee/baltikett30.

Vabamu elamusnäitus Tallinnas
ja igas vallas kohapeal
„Balti kett 30: üks ajalugu, kaks miljonit lugu“ on
liigutav elamusnäitus 600-kilomeetrisest katkematust inimketist 23. augustil 1989. aastal Tallinnast Riiani ja Vilniuseni välja. Tavaliste inimeste lugudel põhinev elamusnäitus viib külastajad heli- ja mälumaastiku kaudu mõtlemapanevale vabadustahtest rääkivale ajaloolisele rännakule. Tallinnas Telliskivi loomelinnakus eksponeeritavat näitust on võimalik taasluua ka enda koduvallas. Nimelt on okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu loonud väljaprinditava lahenduse rahvamajadele, raamatukogudele ja koolidele. Vabamu direktor Keiu Telve lisab:
„Me tahame jagada Balti keti lugu kõikide Eesti
elanike ja külalistega. See on meie ühine ajalugu.
Muuseumi poolt oleme välja mõelnud erilahenduse lisaks rahvamajadele ka koolidele kunstitundidesse, et lapsed saaksid teha oma Balti keti näituse.“
Vabamu kutsub ka kõiki meenutama oma
Balti keti lugu ning ootab inimeste mälestusi ja
elamusliku looga esemeid kuni 30. novembrini
aadressil info@vabamu.ee. Kõik saadetud materjalid talletatakse, et ajalooline hetk Eesti ja
Baltimaade vabaduse loost jääks tulevastele põlvedele tutvumiseks.
Balti keti programmi toetavad Riigikantselei,
Välisministeerium, Kultuuriministeerium, okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu,
Tallinna linn, Justiitsministeerium, Rahvarinde Muuseum.

Fotod kopeeritud VHSi pealt, autor Urmas Minn.

Seda on raske sõnadega väljendada

K

uigi teema oli, et kes kuskil seisis ja mis
tunne oli Balti ketis olla, siis mina saan
öelda, et olin üks väheseid, kes piltlikult
öeldes seisis Balti ketis igaühe kõrval. Kui täpsemalt väljenduda, siis Balti ketis olnute pea
kohal.
Lugu oli järgmine. Teades, et 23. augustil
1989 korraldatakse Balti kett, tekkis minul ja
teisel Rapla mehel Alvar Kauril mõte jäädvustada see sündmus õhust lennukilt. Alvar korraldas paberimajanduse Kuusikul oleva Balti sõjaväeringkonna lennusalgaga, tellis lennuloa Tallinna vanalinna kohal lendamiseks,
„suhtles“ mõne vajaliku ohvitseriga ja stardiluba oli olemas.
23. augustil sõitsin autoga paari hea tuttavaga ja oma kahe väikese lapse Martini ja Mariga Kuusiku lennuväljale. Kohalejõudmine
oli vaevaline, kuna liikusime vastuvoolu. Kõik
tulid Raplasse Balti ketist osa saama. Kuid kohale me jõudsime.
Läksime lennuki AN-2 peale, mida rahvas
teab „moosiriiulina“.
Ilm oli tuuline. Kui ma nüüd ei eksi, siis
meeskonnas oli neli meest, kõik olid vene rahvusest. Kaks meest juhtisid lennukit ja kaks
sidusid end lennuki sees lennuki ukse juures
seina külge rihmadega kinni, et mind filmimise ajal hoida ja vältida minu kukkumist lennukist välja.
Lennuk võttis tuurid üles, ruleeris stardirajale ja lend võis alata.
Plaanitud oli lennata Balti keti kohal Kuusikult Tallinna ja sealt Panevežysesse ning siis
Kuusikule tagasi.
Võtsin lennuki lahtise ukse juures põlvili asendi sisse. Sättisin kaamera õlale, kaks
vene noormeest hoidsid minust kinni (kuna
mul polnud kuskilt kinni hoida ja ainus toetuspunkt oli mummuline metallist lennukipõrand) ja alustasime lendu Balti keti kohal
suunaga Tallinna.

Esimestel minutitel oli selge, et kerge ei
saa see lend olema. Lisaks suurele tuulele olid
aeg-ajalt ka õhuaugud. Lendasime aga „moosiriiuliga“, mitte mingi moodsa lennumasinaga. Lendasime 30 meetri ja kohati 300 meetri kõrgusel.
Saime lennatud seitse-kaheksa minutit,
kui minu lapsed Martin (10-aastane) ja Mari
(7-aastane) tulid välja mõttega, et aitab lendamisest nüüd küll, nemad tahavad maha minna. Lapsed ei saanud aru, et see pole buss, mida saad lihtsalt peatada, kui vaja maha minna.
Kulus veidi aega, et lapsed mõistaksid olukorra
tõsidust ja seda, et lend tuleb otsast lõpuni ära
kannatada. See episood on neil meeles tänini.
Jätkasin filmimist. Tundsin, kuidas kõik
riided seljas leemendasid higist. Suur osa oli
surmahirmul. Mind hoidsid kinni vaid kaks
vene noormeest, kes oleks võinud mind suvalisel ajal lennukiuksest lasta alla kukkuda. Teine probleem oli see, et kui suumisin kaameraga maapinnal olevat inimketti lähemale, siis
oli selline tunne, et viska kaamera lennukist
alla või hüppa ise alla.
Seda on raske sõnadega väljendada.
Kuna ilm oli tuuline, kõikus lennuk kõvasti.
Osa filmitud kaadreid sai seetõttu veidi kannatada. Lisaks hakkas see pidev kõikumine ja
õhuaukudes seiklemine kõigile lennukis olnutele tervise peale. Õnneks olid kilekotid kõigil
kaasas ja need täitusid päris kiiresti. Ei pääsenud sellest ka mina. On meeles emotsioon,
et Tallinna vanalinna kohal lennates ma ühe
käega filmisin, teise käega hoidsin kilekotti ja
vahelduva eduga oksendasin. Kuid kaamerat
käest ei lasknud.
Mõtlesin, et sinna Leedumaale me küll ei
jõua. Hea oleks, kui Kuusiku lennuväljale tagasi jõuaks. Nii saigi otsus vastu võetud, et
maandume Kuusiku lennuväljal. Oli ju üsna
palju materjali videosse võetud.
Maandusime Kuusiku lennuväljal ja suun-

dusime Rapla staadionile, kus toimus suur
rahvaüritus.
Jõudsin higist läbimärja ja väsinuna staadionile. Rein Veidemann võttis just sõna, kui
kohapeal osa inimesi rääkisid omavahel, et Vene viisnurkadega „moosiriiul“ lendas õhus ja
ilmselt olid need internatsid (Interliikumise
tegelased). Rahustasin nad maha ja ütlesin, et
mina see internats olingi ja et ma käisin üleval Balti ketti filmimas.
Mälestus kogu eluks. Tore oli vaadata Balti ketti ülevalt ja osaleda nii selles ajaloolises
sündmuses. Hiljem selgus, et õhus oli helikopteriga ka toonane peaminister Edgar Savisaar.
Minu filmitud materjali kasutati Mati Talviku ja Toomas Lepa filmis „Balti loorberid“.
Iseküsimus on, kui hea see minu filmitu oli –
kohati hüplev ja värisev –, kuid ikkagi on see
osa ajaloost.
Lisainfona vast peaks seda lisama, et filmisin Panasonicu VHS-kaameraga, mille olime Alvar Kauriga 1989. aastal ostnud-vahetanud Vahur Kersna onu käest, kes elas Kehtnas Rapla maakonnas. Mees on tuntud ka vabadusvõitlejana.
See kaamera on jäädvustanud teisigi ajaloo jaoks olulisi kaadreid. Kahjuks pole kellelgi nende vastu enam huvi.
Minu tegevusel Balti ketil oli õnnelik lõpp
ja emotsioone kogu eluks, kuid kuuldavasti
lennumeeskonnaliikmetel nii hästi ei läinud.
Neile olevat Balti sõjaväeringkonna poolt noomitus määratud Eesti natsionalistide abistamise eest.
Tänan Alvar Kauri, et see ajalooline lend
teoks sai, ja neid nelja vene lendurit, kes oleks
võinud käed veidi lõdvemale lasta ja kaasa aidata minu „vabale“ väljumisele lennukiuksest,
kuid seda ei teinud.
Urmas Minn
(See artikkel ilmus 23. augustil 2014 ajalehes
Postimees.)
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kaks miljonit lugu
Emme, mängime Balti ketti!

M

RP aastapäeva tähistamisest on palju kirjutatud ja
sündmuse salvestisi näidatud palju kordi. Raske on siia midagi uut lisada. Kuna aga mälestuste kogumise reklaam on nii jõuline,
otsustasin siiski mõned oma meenutused kirja panna.
Balti keti ajal olime oma pere – abikaasa Ants ja kaks tütart
– ning mõne külalisega Balti ketis.
1989. aasta augustis olin teise tütrega lapsehoolduspuhkusel. Mari
oli saamas 1,5-aastaseks. Enne seda tähelepanuväärset päeva helistati mulle töökohast, raamatukogust küsimusega, kas tahan sõita
ketist osavõtuks Raplast välja, milleks ma soovi ei avaldanud.
Balti keti marsruut mööda Tallinn-Viljandi maanteed kulges läbi
Rapla. Juhtumisi elangi Raplas Viljandi maanteel ja kett oli meil peaaegu aia taga ehk paari-kolmekümne meetri kaugusel koduuksest.
Loomulikult seisime Balti ketis
oma kodu juures, seda otsustasime juba varakult.
Pidulikuks päevaks tegime pereringis ka ettevalmistusi. Kutsusime oma endisse koju mu õe He-

li koos tütar Heleniga. Meile tuli
külla mu ülikooliaegne kursuse- ja
toakaaslane Silva Tallinnast abikaasa Peetri ja kahe pojaga. Nemad
soovisid sündmusel viibida pealinnast eemal.
Rahvariided olid seljas meie
seltskonna naisperest me vanemal tütrel Kadril, kes oli hiljuti saanud kolmeaastaseks, õetütrel ja
minul. Lippe-loosungeid meil ei
olnud.
Mööda keti trassi sõitis Rapla
linnast välja Viljandi poole väga
palju rahvast tulvil busse. Neid aina läks ja läks. Kell oli juba seitse
saamas, kui pidi olema tähtsaim
hetk: algama kõned, laulud ja käest
kinni hoidmise moment, aga arvukad bussid olid ikka alles teel. Ma
ei kujuta ette, kuhu nad jõudsid,
kas rahvas sai õigeks ajaks määratud kohale. Bussidest lehvitati, teel
olijad lehvitasid vastu, olid meeliülendavad minutid, paljud filmisid ja pildistasid. Kahjuks meie seda ei teinud.
Me lähedal Telliskivi bussipeatuse juures oli posti küljes valjuhääldi, võib-olla oli mõnel kaasseisjal ka transistor. Igal juhul

kuulsime Marju Lauristini ja teiste
tervitusi ning isamaalisi laule. Hoiti kätest ja tunti end koos olles tugevana. Seisime teel päris tükk aega, vahest kolmveerand tundi. Kui
rahvas hakkas laiali minema, astusime meiegi koduaeda. Mari oli
mähkmete märgumise tõttu silmanähtavalt rahutu. Kadri aga ütles
mõni päev hiljem: „Emme, mängime Balti ketti!“
Ketieelsetel miitingutel ja -järgsetel pidudel me ei käinud. Olime külalistega kodus, tunnetasime päeva erakordsust ja olime elevil-rõõmsad sellest osasaamise
üle. Omajagu tähelepanu nõudsid
mudilased, sest kursaõe pojad on
me tütardega enam-vähem ühevanused.
Mõne aasta eest, kui avati Eesti
Rahva Muuseum, avastas Silva Balti ketti kajastaval ekraanil hulga fotode seast ka Rapla omad, millest
ühel on kogu me seltskond äratuntavalt peal. Iga kord ERMis käies
otsin selle kaadri üles ja saan kinnitust, et pildil oleme meie.
kaJa taMMaR

Rapla

Mõistsin, et me muudame maailma

K

ui ma 1989. aasta pöördelisel
ajal kuulsin ideed korraldada suur inimkett, mis ulatuks
Tallinnast Vilniusesse, tundsin kohe suurt rõõmu, et tahetakse teha
midagi pöörast. Alles siis, kui selgusid selle ebahariliku ürituse pöörased mastaabid, hakkas väike kahtluseuss hinge närima. Kas nii lühikese ajaga saab nii suurt üritust
korrektselt läbi viia? Kas inimesed
ikka tulevad selle demonstratsiooniga kaasa? Äkki Nõukogude repressiivorganid otsustavad sekkuda? Kuidas me kõik ühel ja samal
ajal saame kindlasse kokku lepitud
punkti sõita?
Kuid aeg liikus kiiresti ja 23. august oligi saabunud. Mina kuulusin tehase Ilmarine Rahvarinde tugirühma. Tehase juhtkond otsustas
Balti kett omalt poolt toetada sellega, et lubas kasutada firma reisibussi Ikarus inimeste transpordiks. Kutsusin kaasa ka mitmed
oma sõbrad ja kõik ühes koos lõbusas tujus sõitsime kella nelja ajal
pärast lõunat tehase väravast välja. Meie buss oli viimse istekohani
täis. Kuid üsna pea selgus, et Tallinna linn on Balti ketile sõitjatest
umbes. Nagu oleks äkitselt laulupidu alanud?
Buss veeres aeglaselt Viljandi
maantee poole. Meie Rahvarinde
liikmetele oli määratud ketis olla
peale Raplat. Kui nägin bussi aknast seda tohutult suurt rahva ja
sõidukite hulka, siis hakkas hinge
pugema hirm. Kas me ikka jõuame kella seitsmeks õhtul Raplasse? Tegelikult pidime olema ju
Raplast lõuna pool. Vahepeal sõidu ajal jagati veel viimaseid juhtnööre.

Lõpuks oli meie buss saanud
suurematest ummikutest mööda ja
kiirustas Rapla poole. Kuid vaatamata bussijuhi üleinimlikele jõupingutustele liikus kellaosuti halastamatult seitsme suunas. Mõni minut enne ürituse algust olime jõudnud enne Raplat asuvasse Hagudi külla. Siis peatas bussijuht oma
sõiduki ja teatas, et peame kõik väljuma. Lahkusime kiiresti bussist
ja kogunesime keset teed. Nagu oli
soovitatud, võtsime kaasa ka oma
transistorraadiod. Raadiod asetasime keset teed, et saaksime kuulata poliitikute kõnesid ja laulda kaasa isamaalisi laule.
Kui vaatasin endast paremale ja vasakule, siis nägin mõlemal
pool suurt hulka inimesi plakatite,
lippude ja loosungitega. Ükskõik
kummale poole ma pilku ei suunanud, kõikjal olid inimesed katkematult rivis keset teed, hoides üksteisel käest kinni. Mitte kuskil ei olnud näha inimketis katkestusi. See
vaatepilt oli nii võimas ja nii vaimustav, et ma tundsin esimest korda ääretut uhkust meie kolme Balti
rahva üle. See vaatepilt ja see tunne,
mis avanes seal Hagudi külas, ei
unune mul mitte kunagi. Iga kord,
kui näen videoklippe Balti ketist,
tuleb mulle see tuttav tunne südamesse tagasi. Seistes seal ja hoides
käest kinni ja kuulates isamaalisi kõnesid, teades, et selle inimketi
teine ots on Vilniuses, mõistsin äkki, et me korraldame siin midagi
enneolematult pöörast... Seal inimketis seistes mõistsin, et me muudame maailma.
Just seal seistes tekkis see tunne, et Nõukogude aeg hakkab tõesti lõppema. Kui veel enne ürituse

algust oli sees väike hirm, et Nõukogude võimuorganid võivad seda
üritust takistada, siis seistes seal
inimketis kadus see hirm täielikult.
Sain aru, et meid ei murra enam
ükski võim, sest nüüdsest on võim
meie käes. Nähes neid inimesi seal
inimketis seismas ja skandeerimas
vabaduse nõuet, nähes neid inimesi laulmas isamaalisi laule, nähes
ja teades, kui palju on inimesi kokku tulnud, mõistsin ma meie vabadusvõitluse lõpliku võidu paratamatust.
Balti Kett hirmutas nõukogude
võimu väga tõsiselt. Mõni päev pärast seda mastaapset üritust ilmutas kommunistlik partei oma pahameelt räige avaldusega ajalehes
Pravda. Selles kirjutises süüdistati Baltimaade rahvaid natsionalistliku hüsteeria üleskütmises ja paljudes muudes surmapattudes. Lisaks ähvardati eestlasi, lätlasi ja
leedulasi füüsilise hävinguga. Kuid
kõik see oli ühe sureva impeeriumi
viimaseid meeleheitlikke katseid
pöörata ajalooratast tagasi. Miski
ei suutnud enam Baltimaade rahvaid sundida loobuma oma õigusest elada iseseisvate ja vabade riikidena koos Euroopa demokraatlike rahvastega.
Möödus vaid kaks aastat, kui
Nõukogude Liit lõpetas eksisteerimise. See ajalooline sündmus võimaldas Baltimaade rahvastel taastada oma riikide iseseisvust. Kuid
kõige suurema panuse oma riikide
iseseisvuse taastamisse andis Balti
kett, mis oma mastaapsuse ja osalejate rohkuse tõttu ei oma midagi
võrreldavat lähiajaloos.
sten aRRak (52)

Vanatehnikasõit
„Balti kett 30“
E
esti, Läti ja Leedu vanatehnikaliikumine sai alguse ajal,
kui meie riigid oli annekteerinud Nõukogude Liit.
Oma rahvust ja identiteeti hoidsime ning koostööd
tegime raudse eesriide taga eelkõige kultuurisidemete kaudu. Vanatehnikakultuuri edendajad on alati leidnud ühise keele.
Eesti vanatehnikaliikumise alguseks loetakse
1966. aastal Tartumaal Mäksal peetud autojuhtide päeva,
kus toimus esimene suurem vanatehnika paraadsõit. Lätis registreeriti ametlikult esimene klubi 1972.
aastal, kui asutati AAK (Antiko Automobilu Klubs). Eesti registreeritud vanatehnikaliikumine algas 31. jaanuaril 1976, kui ühingu Autom allorganisatsioonina registreeriti klubi UNIC.
Balti rahvaste kolme riiki ühendavad suured vanatehnikasõidud toimusid 1980. aastal Tallinnas seoses olümpiamängudega ning 1986. aastal Riias
auto 100 aasta juubeli tähistamiseks.
23. augustil 1989 moodustati kahest miljonist inimesest kolme Balti
riigi rahvaste ühine inimkett Vilniuse,
Riia ja Tallinna vahel. Balti ketist möödub tänavu 30 aastat.
Eesti, Läti ja Leedu vanatehnikaharrastajad tähistavad seda märgilist ja ainulaadset sündmust Balti keti
trassil ühise vanatehnikasõiduga, mille eesmärk on ühendada meie rahvaid
ning tutvustada nii Balti keti toimumise ajal kui ka selle sündmuse ajendiks olnud Molotovi-Ribbentropi pakti (MRP) sõlmimise ajal kasutusel olnud auto- ja mototehnikat. Kolmest
Balti riigist ning muudest lähiriikidest
on registreerunud üle 200 vana auto,
mootorratta, bussi ja veoauto.
Osa võtavad esteetilise välimusega
vanad sõidukid valmistamisajaga kuni
1989 (vanasõidukid või vanasõidukile
lähedases seisukorras) ja juhid on riietatud sõiduki ajastule vastavalt.
Lisaks kogu trassi läbivatele re-

Osavõtjatest vanim auto üllar suvemaa 1912 Ford t speedster.

kõige aeglasem osavõtja maarek
heinsaar, jawa typ 20, 1968, (mootor
49 cm3, tippkiirus 45 km/h).

gistreeritud osavõtjatele võivad liituda
harrastajad vanade sõidukitega ka lühemaks ajaks (nt oma riigi või ka linna näituseks).

Sõidu marsruut
sõidu marsruut on mööda ajaloolist Balti keti teed vilniusest Riia kaudu
tallinnasse. läbiva suurtähega on tähistatud näituste ja pikemate peatuste kohad.
17. august – kogunemine vilniuses
18. august – vilnius (gediminase torn) – Širvintos – ukmerge – paneveŽYs –
pasvalis – Bauska – iecava – kekava – Riia (320 km)
19. august – Riia – vangaži – sigulda – ligatne – drabesi – CĒsis – lode –
valmieRa – lizdeni – Renceni – Oleri – Rujiena – koni – lilli (piiripunkt) –
karksi-nuia – viljandi (220 km)
20. august – viljandi – särevere – tüRi – käru – Rapla – tallinn (toompea ja
lennusadam, 160 km)

20. augusti päevakava
kl 10–12 näitus ja sõnavõtud viljandis
kl 12–13 sõit viljandi-türi (lühike peatus säreveres Balti keti mälestuskivi juures)
kl 13–15 näitus ja lõuna türil (kohtumine külgkorviga mootorrataste sõidust
osavõtjatega)
kl 15–17 sõit türi-tallinn (lühikesed peatused kärus Balti keti mälestuskivi juures,
Raplas ning tallinnas toompeal.
kl 15.45–16.30 kolonn läbib Rapla linna marsruudil
Viljandi mnt – Välja tänav – Tallinna maantee – Hagudi.
kõik huvilised on oodatud vaatama vanatehnikat näitust.
kl 17–19 näitus ja sõnavõtud tallinnas, lennusadamas (meremuuseumi ja
patarei külastus)
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Kunagine Kelba algkool sai tähise

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

Tugigrupp sõltlastele
Kohtumispaik: Raplas Põllu tn 6
teisipäeviti kell 18.00 ja laupäeviti kell 15.30
Rühma töö baseerub 12-sammulisel toibumisprogrammi ja rühma
võivad tulla nii alkoholi-, narko- kui ka ravimisõltuvust põdevad
inimesed ehk siis inimesed, kes tunnevad, et sõltuvus alkoholi
või muude ainete suhtes on hakanud nende elu mõjutama või
segama.
Toibumisel kasutatakse 12-sammulist programmi, mis on kliiniliselt
tõestatud kui kõige efektiivsem omasuguste seas. Läbides selle
programmi, saavad inimesed oma elu üle kontrolli taastada.

11. septembril kl 17.00–19.00

Rapla vallamajas (viljandi mnt 17)

dementsusega inimeste
lähedaste tugigrupi kohtumine.
Palume enne registreeruda tugigruppi
raplameelespea@gmail.com või tel 5343 9123 (sigrid algre)
ÜRitus on tasuta!
korraldajad: MtÜ elu Dementsusega ja Dementsuse
kompetentsikeskus

sadOlini spORdihOOne
suvised lahtiOlekuajad
3. juunist 1. septembrini avatud e–R kl 9–21, l ja p suletud
(sauna saab kasutada e–n kl 17–20.45 R 15–20.45)
kell 9–16 kehtib soodusaja hinnakiri, kell 16–21 tippaja
hinnakiri.
alates 2. septembrist oleme avatud tavapärastel aegadel:
e–R kl 8–22 l–p kl 10–20

RAIKKÜLA KOOL
kuulutab välja konkursi

SOTSIAALPEDAGOOGI
ametikoha täitmiseks (koormusega1,0).
kandidaadilt eeldame vastavat haridust, koostöövõimet,
head suhtlemisoskust ning empaatiavõimet.
konkursil osalemiseks palume esitada kirjalik avaldus,
elulookirjeldus ning haridust tõendavad dokumendid
20. augustiks 2019 Raikküla koolile aadressil
Raikküla küla, Rapla vald 78402 või digiallkirjastatult
e-posti aadressil kool@raikkylakool.eu.
täpsemat informatsiooni saab õppejuhilt
telefonil 5308 7762.

L

aupäeval, 13. juuli
ilusal südasuvepäeval kogunes Rapla
vallas
kunagisele Kelba algkoolile paigaldatud mälestuskivi avamisele üle kuuekümne inimese, kes
kooli veel mäletavad ja kalliks
peavad.
Eeltööd algasid varem, kui
aastatel 1912–1964 tegevuses
olnud koolimaja asukoht puhastati võsast ja peeti plaani,
kuidas kohta nii märgistada, et
iga möödamineja teaks, et siin
on kunagi asunud Kelba algkool.
Tublid ettevõtlikud mehed
Ain Kalamäe, Tiit ja Toivo Metsallik ning Margus Ruberg organiseerisid kohale ilusa põllukivi, kuhu kinnitati plaat, millel kiri: „Kelba Ohulepa vahel
maja, kaunis oli seal. See meie
koolimaja, nooruspõlvemaa.“
Tähtis roll oli ka Ella Sillamaal, kes teadis paljusid endisi
Kelba kooli õpetajaid ning õpi-

mälestuskivi organiseerisid toivo metsallik (vasakult), tiit metsallik, margus Ruberg ja ain kalaFoto: kalle sikk
mäe.

lasi ja teavitas neid eesseisvast
kohtumisest.
Südamliku laulu saatel, mida esitas väike Lenna, eemaldasid katte plaadilt ainus meie
seas olev endine Kelba kooli
õpetaja Tiina Järve ja kõige va-

24. augustil kell 9–16

Rapla kultuurimaja platsil

nem õpilane Helmi Roost, kes
lõpetas kooli 1931. aastal.
Rõõmuhüüdeid, kallistusi
oli palju – kokku said inimesed, kes polnud üksteist aastakümneid näinud. Rõõmu tegi, et Kaido Kaljend oli mäles-

tuskivi avamisele tulles kaasa
võtnud kooli kroonikaraamatu ja albumid.
Pärast kivi avamist jätkusid meenutused Kelba jahimajas ühise supisöömisega.
ivi vaiknuRM

Doonoripäev Raplas

info ja registreerimine
tel 5805 0167,
laadakorraldus@gmail.com

verekeskus on taas oma
doonoritelgiga Rapla
kultuurikeskuse kõrval
13. ja 14. augustil kell 12–18.
Rapla on ikka olnud meile meeldiv väljasõidukoht, kus
on tublid ja aktiivsed doonorid. Ootame taas häid Rapla
doonoreid tegema väikese ajakuluga suurimat heategu ja
päästma kellegi elu!

Rapla vallavalitsus
kuulutab välja avaliku konkursi

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja
avaliku konkursi

kabala lasteaia-põhikooli

lastekaitsespetsialisti

lÕikuskuu laat
tulge ostma ja kauplema!

diRektORi

ametikohale koormusega 1,0
kandidaadile esitatavad nõuded:
• kõrgharidus (magistrikraad või sellele vastav
kvalifikatsioon) ning pedagoogilised ja
juhtimiskompetentsid (sh organisatsiooni arengu
juhtimise, õpikeskkonna kujundamise,
personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja
enesejuhtimise valdkonnas);
• vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
• koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus;
• õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi- ja
planeerimisoskus;
• heal tasemel eesti keele oskus;
• juhtimisoskus.
vajalik on isikliku sõiduauto kasutamise võimalus,
sest lasteaia-põhikooli lasteaia osa asub kolmes majas:
kaks rühma kabala külas, üks rühm lipa külas,
üks rühm purku külas.
konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
• kirjalik avaldus koos palgasooviga;
• elulookirjeldus, sh töö- ja/või teenistuskäik;
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate
dokumentide koopiad;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
meie pakume:
• huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
• hästi töötavat kollektiivi;
• erialaseid koolitusi ja enesetäiendamise võimalusi;
• põhipuhkust 56 kalendripäeva;
• haigushüvitist haigestumise teisest päevast.
tööle asumise aeg 26. augustil 2019.
dokumendid palume esitada 10. augustiks 2019 Rapla
vallavalitsusele aadressil viljandi mnt 17, 79511 Rapla või
digiallkirjastatult e-posti aadressil rapla@rapla.ee,
märgusõna „konkurss: põhikool-lasteaed“.
lisainfo juri.morozov@rapla.ee või tel 5389 2441,
abivallavanem jüri morozov

(lapsehoolduspuhkuse asendaja)
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.
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.
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;
• 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
12. augustiks 2019 Rapla Vallavalitsuse aadressile Viljandi mnt 17,
79511 Rapla või digiallkirjastatult e-posti aadressil rapla@rapla.ee.
Lisainfo: juri.morozov@rapla.ee või tel 5389 2441,
abivallavanem Jüri Morozov
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Rapla Vesiroosi Kooli
õpilased kriivadel
matkamas

Rapla Laulustuudio

ootab uusi noori lauljaid
vanuses 4–18 aastat
neljapäeval, 5. septembril
kell 16–18 stuudios
(Tallinna mnt 17a, Rapla).
Ette valmistada üks laul vabal
valikul.
Eelduseks laulda tahtmine
ja püsivus!
Info www.raplalaulustuudio.ee.

J

uuli keskel matkasid Rapla Vesiroosi Kooli
loodushuvilised õpilased ja lapsevanemad
KIKi toetusel Peipsi järve põhjakaldal ja selle ümbuses. Kauksi liivarand on üks puhkajate meelispaiku. Looduskeskuse töötaja sõnul Kauksi kohale vihmapilved ei jõua, päikest ja soojust jagub sinna rohkesti. Matakajuhi seletusi oli selles kaunis paigas raske kuulata –
mõtted viisid mujale nii metsa all sinetavad mustikad kui ka puude tagant kostev Peipsi lainete müha.
Kirde-Eestis leidub huvitavaid matkaradu,
kus rabamaastik vaheldub kõrgemate kohtadega:
rabasaarte ja liivaseljandikega, mida nimetatakse kriivadeks. Kriivad ehk mandriluited on kunagi väga ammu loodetuulte kokku kuhjatud liivavallid, mis meenutavad mahajäetud raudteetammisid. Rabasaartel pesitsevat aastalindu öösorri
Vesiroosi matkajatel kahjuks kohta ei õnnestunud.

Raplamaa Diabeetikute Seltsi infopäev

D

iabeetikute Seltsi infopäev
kõigile huvilistele toimub
27. augustil algusega kell 15
Piilupardi mängutoas Sulupere 7.
Külla tuleb ja toitumissoovitusi jagab Maire Vesingi. Maire
õpetab Olustvere Teenindus- ja
Maamajanduskoolis noori toitu
valmistama. Põhitöö kõrvalt on ta
leidnud aega ja kirjutanud nii mõnedki raamatud. Sarjas „Tervise
hoidmise toidud“ on näiteks ilmunud raamatud „Diabeetiku kokaraamat“, „Gluteenivabad toidud“.
Diabeet ehk suhkurtõbi on
energiaainevahetuse püsiv häire,
mida tingib kõhunäärme vähene
insuliini tootmine ning insuliini
toime nõrgenemine või insuliini
eritumise puudulikkus.

Diabeeti iseloomustab pikka
aega kõrgel tasemel püsiv vere
suhkrusisaldus ja häired süsivesikute, rasvade ning valkude ainevahetuses. Pärast söömist lagunevad seedetrakti jõudnud süsivesikud glükoosiks, mis imendub verre. Vastuseks glükoosisisalduse tõusule eritab terve inimese kõhunääre insuliini. Insu
liin on hormoon, mis võimaldab
glükoosil siseneda rakkudesse,
tagades seeläbi vere suhkrusisalduse normi piirides hoidmise.
Terve inimese vere glükoosisisaldus langeb söögieelsele tasemele kolm kuni nelja tunni möödudes, diabeetikul sageli mitte. Seega võib öelda: diabeet on haigus,
mis nõuab selle põdejalt enda häs-

ti tundmiseks hoolikat ja tasakaalustatud toiduvalikut ehk siis
peab diabeetik sööma korrapäraselt, hoides rasvade ja süsivesikute kogused tasakaalus ning vältides toidus liigset lihtsuhkrute hulka. Siiski ei pea diabeetikute toit
seetõttu olema igav ega keerukas.
Infopäev on kaheosaline:
teooria ja praktika, valmistame
kohapeal ka mõne lihtsama toidu.
Kuna osavõtjate arv on sel
korral piiratud, palun huvilistel
registreeruda 24. augustiks telefonil 511 9549. Osalustasu kolm
eurot saab tasuda kohapeal.
Kõik huvilised on oodatud.
Erika Reinumägi

Raplamaa Diabeetikute Seltsi
juhatuse liige

Maigi Novek

Rapla Vesiroosi Kooli logopeed

Rapla Poistekoor

koguneb kolmapäeval,
11. septembril kell 15
ikka Rapla Laulustuudio
ruumides Tallinna mnt.17.
Ootame ka uusi laulupoisse
vanuses 1.–6. klass.

Raplamaa
noorte meeskoor

tuleb kokku kolmapäeva,
11. septembril kell 16
Rapla Laulustuudio ruumides.
Võta ka sõber kaasa!

Matk kriival meenutab kõndimist rööbasteta
Foto: Maigi Novek
raudteetammil.

UKU MASINGU 110. sünniaastapäevale pühendatud
kirjanduskonverents

„PILLIPUHUJAD OLEME ...“
Raplamaal Rapla vallas Lipa külas endises Raikküla
Ministeeriumikooli saalis, reedel, 09. augustil 2019

Rapla
õmblusstuudiol

algab uus hooaeg. Ootame
taas lapsi ja täiskasvanuid
alates 2. septembrist
õmblema (Tallinna mnt 17a,
Rapla). Info tel 529 0853.

Raikküla Valla
Vabaajakeskuses
Lipa koolimajas

Konverentsi kava
10.30–11.00 saabumine, registreerumine. HOMMIKUKOHV
11.00–11.30 konverentsi avamine, tervitused
I plokk:
MASING ja PIIBEL
11.30–12.00 „Kellamees“ Uku MASING. Eestikeelse Piibli 280. ja Uku Masingu
110. aastapäevaks – Tõnu Tender
12.00–12.30 „Arengu ja evolutsiooni ideedest Uku Masingu mõttemaailmas.“ –
Indrek Peedu
12.30–13.00 VIRGESTUSPAUS
II plokk:
ARBUJA MASING
13.00–13.30 „Uku Masingu „Ehatuule maad“ meenutades ja järel lugedes“ –
Rein Veidemann
13.30–14.00 „Arbuja Uku Masing“ – Vallo Kepp
14.00–14.45 LÕUNASUPP osalejatele
III plokk:
MASINGU MÄLESTUST JÄÄDVUSTADES
14.45–15.15 Kirjastuse „Ilmamaa“ ja Masingu Kolleegiumi tegevus looja
mälestuse jäädvustamisel – Külliki Kuusk
15.15–15.45 Kodupaiga kummardused Uku Masingule – Anne Kalf
15.45–16.00 Tänamine
16.00–16.30 KOHVILAUD, JALUTUSKÄIK MASINGU SÜNNIKODU
EINU TALU ÕUELE
16.30–17.30 Päevakohased etteasted Uku Masingu sünnikodu Einu talu õuel –
Ly Seppel-Ehin, Viio Aitsam, Aino Villand, Margus Mikomägi, jt
Kava võib muutuda konverentsi ettevalmistamise käigus.
INFO: kalfanne@gmail.com / mob 5361 1901

Avatud kuni 31.08.2019
Info kalfanne@gmail.com või
mob 5361 1901
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Raplas
hakkab taas
särisema
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ellen kullap
helje eek
ene liivik
hilda vakk
elve ligi
uRva tRei
vaike vald
evi sOOts
kaRl lauRsOn
helmi nOvek
esteR laagus
ilmi Riismann
evald männa
vladimiR vääRanen
ennO pRaats
ülO enden
elli petROva
elvi einama
milvi tammik
endel tÕntsOn
viivi-helene kesküla
hilda nuhkat
galina ahneFeR
jüRi lipstuhl
eduaRd Ohaka

mälestame
lahkunuid

K
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endel talistu
anna Raadik
evald aus
ainO udu
aile ReBane
laine sell
valentina luukas
leO-alBeRt hansen
ennO esnaR
maimu tedRe
elOne ilves
vaike pajusild
helgi panga
vaike Riisalu
ants mOORits
jekateRina sudakOva
ksenija luukas
siRje viil
ants niit
siRvi pÕllumets
leO paRve
helge lOORits
elve lOkkOta
mait tammus
elle päRna
ellen tÕnissOn
maie kesk
anne ütt

70

eha klein
aime pikkOv
ene-mall lÕns
mati saluR
ilve maRemäe
uRve Rüütalu
eeva vaiksaaR
elme väli
tiina sOOsalu
milda unteRa
pRiidu hämaRsalu
hele täpsi
jüRi haud
linda valguta

uued
kOdanikud

elmaR ROOsimaa
Feliks vOlmeR
ilmaR tellus

Raju andeRsOn

elmaR saaR

RaimO kOBBin

jüRi-kaRl tuisk

RandO sukles

mati lang

lukas tOOming

eRki laane

kenet ekaRt

elFRiede teppO

maRk ReBel

silvia-leOntine jOOn

gustav kimmel

kOidula maask

iiRis jÕgimaa

elve niinepuu

kRis RamOn kaRlep
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75
75
75
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75
75
75
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75

ultuurifestival Särin
toimub neljandat korda
13.–14. septembril Raplas kultuuriklubis Baas.
Festival toob taas kokku
filmi-, muusika-, teatri-,
kunsti- ning kirjandusloojad ja kultuurisõbrad nii Raplamaalt kui ka mujalt Eestist. Särina
eesmärk on pakkuda elamusi eri vanuses inimestele ja tuua väikesesse linna
särisevat elurõõmu.
Festivali korraldab noorte kunstnike ja kultuuriloojate kogukond, kelle süda tuksub ühise eesmärgi rütmis:
ühendada oma loomejõud ja luua festivali kujul püsiväärtus, milles on tunda koosloomise särinat. See on kultuuriline laeng ja selle sümbol on vana
hea elektripirn. Ideede sümbol on saanud ka festivali sümboliks, sest festival kannab endas positiivset valguslaengut, mis jääb külastaja sisse veel
kauaks kestma ja vaimuvalgust hoidma.
Sel aastal astuvad festivali lavadel ja vestlusõhtutel üles Dagö, Anna Kaneelina, Chalice ja Vaiko Eplik,
Toomas Paul ja Tõnu Õnnepalu, Duo
Ruut, Inger, 20. sünnipäeva puhul
annab kontserdi legendaarne Rapla
bänd Vunkz, teatrielamust pakub teater Must Kast lavastusega „Peks mõisatallis“ ja toimub avalik „Ööülikooli“ salvestus Valdur Mikitaga. Lisaks on kavas lastehommik ja näha saab põnevaid näitusi. Avatud on hea toidu hoov.

Festivali nimi Särin on kohtumisrõõm, on loomesurin, on elevus millegi suure materialiseerumisest, on hea
pinge ja proovilepanek, on oma kodukandi inimeste nägemine, on õnn, et
meil on oma kultuur ja me oleme vabad seda looma, hoidma ja jagama!

Piletid müügil ticketer.ee keskkonnas.
Lisainfo festivali kodulehel särin.
loomebaas.ee ja Facebookis „Kultuurifestival Särin“.
linDa liis eek
Festivali säRin assistent

Rapla
kultuuRikeskuses

R, 9. augustil

kell 18 „kutse kahele“ (komöödia, draama,
romantika, alla 14 a keelatud)
kell 20.30 „hirmsad lood, mida pimedas rääkida“
(õudus, alla 12 a keelatud)

p, 11. augustil

kell 15 „solan ja ludvig: Reis kuule“ (kogupere)
kell 17 „lelulugu 4“ (animatsioon, kogupere)
kell 19.30 „anna“ (märul, alla 14 a keelatud )

n, 15. augustil kell 15 „lelulugu 4“ 3d, prillid 1 euro (animatsioon)
kell 18 „parasiit“ (triller, alla 12 a mittesoovitatav)
kell 20.30 „hirmsad lood, mida pimedas rääkida“
(õudus, alla 12 a keelatud)
p, 18. augustil kell 15 „lõvikuningas“ (animatsioon)
kell 19 „ükskord hollywoodis“
(draama, põnevik, krimi, alla 14 a keelatud )
n, 22. augustil kell 18 „elu läbi koera silmade“ (komöödia, draama)
kell 20.30 „ükskord hollywoodis“ (draama, põnevik,
krimi, alla 14 a keelatud)
R, 23. augustil kell 18 „paipoisid“ (komöödia, alla 14 a keelatud)
kell 21 tammemäe lauluväljakul öökino.
Film „tõde ja õigus“. tähistame Balti keti
30. aastapäeva. tasuta!
p, 25. augustil kell 15 „angry Birds 2: kurjad linnud“ (animatsioon)
kell 19.30 „kiired ja vihased: hobbs ja shaw“
(märul, alla 12 a. mittesoovitatav)
n, 29. augustil kell 16 „angry Birds 2: kurjad linnud“ 3d,
prillid 1 euro (animatsioon)
kell 18 „haide linn: 47 meetri sügavuses 2“ (õudus)
kell 20.30 „anna“ (märul, põnevik, alla 14 a keelatud)
R, 30. augustil kell 18 „pulmaöö peitusemäng“ (õudus, müsteerium)
kell 20 „kaitseingel on langenud“ (märul)

13. ja 14. augustil kell 12–18 doonoritelk
kultuurikeskuse taga.
16. augustil kell 19 kultuurikeskuse
siseõues kontsert „eesti eest“. laval Rapla
muusikud ning ansambel metro luminal.
tasuta!
24. augustil kell 9–16 Rapla lõikuskuu
laat kultuurikeskuse taga. info ja
registreerimine 5805 0167,
laadakorraldus@gmail.com.
2. septembril kell 15 Rapla muusikakooli
aktus.
6. septembril kell 20 kinomaja blackboxis
„Comedy estonia: sügistuur“. piletite eelmüük piletilevis hinnaga 10/12 eurot.

Rapla
keskRaamatukOgus
Näitused

tartu kunstikooli õpilaste näitus
„eesti kirjanike portreed“, saalis
Raamatunäitus „uku masingu aardeid,
vaatlusi ja luulet“, saalis
näitus „150 aastat laulupidusid
“urve ja paul pihelga kogust, vitriinis
tarvo-aro meti vitraažinäitus
„lillelised ruudud“, lugemissaalis

Teavikute näitused
„looduse lood“, kojulaenutuses
„suvelugemine“, lasteosakonnas
„kodukandi kroonikat“, lugemissaalis

Raamatukogud
avatud suvekuudel
Rapla keskraamatukogu avatud
e–R kl 10–18. Raamatukogu kinniolekul
saab trükiseid tagastada raamatukogu
ukse kõrval asuvasse tagastuskasti.
kuusiku välisteeninduspunkt avatud
alates 13. augustist teisipäeviti kell 11–16
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3.–10. juulini peatus Raplas Eesti Vabariigi ja Eesti Vabadussõja 100. aastapäeva tähistamiseks valminud soomusrong nr 7 Wabadus. Wabadus liigub
mööda Eestimaa
raudteid kuni selle
aasta lõpuni. Soomusrongis on Vabadussõda ning soomusronge tutvustav näitus. Suur tänu Eesti Sõjamuuseumile, kes tõi ajalootunni meile koju
ja aitas meenutada,
kust me tuleme.

Wabadus
Raplas

soomusrongi
tervitab Rapla
pasunakoor.
Fotod: katRin kRuusimägi

Rapla maaRja-magdaleena kOguduses
pühapäeval, 11. augustil Rapla kihelkonnapäev
„uku masing 110“
kell 10 mälestusringkäik Rapla kalmistul
kell 12 jumalateenistus, jutlustab piiskop
tiit salumäe
kell 13 siiri sisaski kontsert uku masingu
tekstidele
kell 14 kihelkonnapäeva supp kirikuaias
kell 15 jututuba pastoraadi saalis, dr mart
Rannut kõneleb teemal „kristluse tulekust
eestisse keeleteadlase pilgu läbi“
kell 15 jumalateenistus samaaria kojas purkus

pühapäeval, 25. augustil kell 12 armulauaga
jumalateenistus

kolmapäeval, 14.augustil kell 20
muusikaõhtu „Rapla orel 80“, mängivad
jekaterina mariškina (orel, peterburi) ja
mark taube (viiul, peterburi)

kolmapäeval, 4. septembril kell 18 kontsert
„te deum“ pärdi päevade raames. arvo pärdi ja
pärt uusbergi loomingut esitavad kammerkoor
head Ööd, vend ja tallinna kammerokester,
dirigent pärt uusberg, piletid 20/15 eurot

pühapäeval, 18. augustil kell 12
ristimisjumalateenistus ja kontsert „mu süda,
ärka üles“, kaastegevad alla popova (sopran),
jelena Ossipova (kitarr), kristi mühling (eesti
kromaatiline kannel) ja svetlana kekisheva
(orel)
teisipäeval, 20. augustil kell 18 kontsert
„Contra mortem“ Rapla kalmistu kabelis,
Brigita ja Richard murutar
kolmapäeval, 21. augustil kell 20 muusikaõhtu
„Rapla orel 80“, oreliduo denis mahhankov ja
dina ikhina (petseri, peterburi)

kolmapäeval, 28.augustil kell 20 muusikaõhtu
„Rapla orel 80“, organist maria Blaževitš
(tomsk)
pühapäeval, 1. septembril kell 12
kontsertjumalateenistus Rapla kiriku oreli
80. aastapäeva puhul, kaastegevad anneliis
volmer (sopran), jandra puusepp (saksofon)
ja oreliduo tiia tenno-hille poroson. pärast
jumalateenistust teeliste kiriku projektis
osalenute tänamine

pühapäeval, 8. septembril kell 12
vanavanemate päeva perejumalateenistus,
kell 15 jumalateenistus samaaria kojas purkus
Rapla kirik avatud teeliste kirikuna 1. juunist
31. augustini t–l kell 11–18, p kell 11–14, e suletud
14. juulist 29. septembrini Rapla kirikus Birgit
vaarandi fotonäitus „mitmepalgeline meri“ koos
asjakohaste piiblitekstidega. kes soovib näitusel
olevaid pilte (a´65 eurot) osta, võtke ühendust
autoriga birgit.vaarandi@gmail.com.

sadOlini spORdihOOne suvised lahtiOlekuajad
1. septembrini avatud e–R kl 9–21, l ja p suletud
(sauna saab kasutada e–n kl 17–20.45 R 15–20.45)
kell 9–16 kehtib soodusaja hinnakiri, kell 16–21 tippaja hinnakiri.
alates 2. septembrist oleme avatud tavapärastel aegadel: e–R kl 8–22 l–p kl 10–20
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KKOGUKONNA
OGUKONNAA PPÄ
PÄEV
ÄEVV JJU
JUURUS
UURUS
US
25
Kell 12-16 Juuru Rahvamaja peoplatsil

.08
.19

Pudrukonkurss * Etteasted igal täistunnil * Töötoad

Ühislaulmine * Atraktsioonid * Heategevuslik kohvik

Kell 16-18 avatud KODUKOHVIKUD
Info: www.juururahvamaja.eu, Terje Kaur 5620 2664

4. september kell 18,

Rapla Maarja-Magdaleena kirik

PÄRDI
PÄEVAD

2019 RAPLAS

TE DEUM
Arvo Pärt: Magnificat • Cantus Benjamin
Britteni mälestuseks • Nunc dimittis • Te Deum
Pärt Uusberg: Keldi palve (esiettekanne)
Esitavad: Kammerkoor Head Ööd, Vend
Tallinna Kammerorkester • Dirigent Pärt Uusberg

Vaata täpsemalt
www.nargenfestival.ee

Kohalik omaalgatuse programm
MTÜ Juuru Vesi

-

–

nüüd juba kolmandat korda sel suvel!
tule müüma, ostma või niisama uudistama.
kindlasti leiad kodus asju, mida enam vaja ei ole,
kuid kellegi jaoks võib see olla just puudu.
või äkki leiad hoopis vahetusvõimaluse?

-

6. septembril kell 20
Rapla Kultuurikeskuses

naudi muusikat ja kohvikus pakutavaid hõrgutisi.
lastele näOmaalingud!
avatud ka arturi trahter.
müüa saad autost, muruplatsil või hoones, müüa
võid kõike, mis seadustega pahuksisse ei lähe.
iga müüja kujundab oma müügiplatsi ise.
võid kasutada tekke, laudu, stangesid jms.
eestimaa ilm on heitlik. jaheda ilma korral ära unusta
sooje riideid. vihmase ilmaga võime pugeda varju
töökoja hoonesse. paha ei tee ka vihmariided ja kiled
kauba katmiseks.
varu kindlasti kaasa sularaha!
platsi hind on suviselt soodne – vaid kaks eurot.
info ja müüjate eelregistreerimine telefonidel
5568 9499, 506 6346, 522 0954 või
e-posti aadressil pilleristlaan@gmail.com.
vaat ka Facebookist „valtu täika“.

Pilet 10/12 €
www.piletilevi.ee

täika toimub valtu külas Rapla-türi maantee ääres
valtu parkla kõrval.
kOhtumiseni täikal 11. augustil kell 11–15!

• VÄLJAANDJA: Rapla vallavalitsus • AADRESS: viljandi mnt 17, Rapla 79511 • TELEFON: 489 0525 • ARTIKLID: teataja@Rapla.ee • TOOTJA: as postimees gRupp • LEVI: omniva
• TIRAAŽ: 6200 • KEELETOIMETAJA: siRje toomla • KÜLJENDAJA: kaia aalmann • toimetusel on Õigus lugusid toimetada ja lÜhendada • Rapla teataja ilmub iga kuu teisel Reedel
• jäRgmine numbeR ilmub 13. SEPTEMBER

