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estis omavalitsuspäeva tähistatakse 1. oktoobrist
2018. Raplamaa Omavalitsuste Liit kutsus selle puhul
4. oktoobril Rapla Kultuurikeskusesse maakonna omavalitsusüksuste juhid, ametnikud, töötajad ja vallavolikogude liikmed.
Kokkutulnuid tervitas Raplamaa
Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees
Heiki Hepner ning ettekandega „Mida
on töös inimestega kasulik teada neuropsühholoogiast“ esines Ruti Einpalu.
Muusikalist vahepala pakkusid
Rapla ja Märjamaa muusikakoolide õpilased.
Raplamaa omavalitsustöötaja 2019
aunimetusega tunnustati Rapla vallast
kauaaegset sotsiaaltööspetsialisti Maarika Leenurme. Tunnustusega kaasnes
ka maakonna hõbedane rinnamärk.

Maarika Leenurm asus
sotsiaaltööspetsialistina ametisse 2003. aasta alguses. Ta
on viisakas, kannatlik ja kindlakäeline suhtleja, kes ei jäta
klienti üksi ega nõutuks. Maarika jaoks on kõik pöördujad
olulised: lastest eakateni, vaestest jõukateni, hädalistest toimetulijateni. Südamega tehtud töö on pälvinud pika
karjääri jooksul klientide austuse ja
sooja tänu. Ta on hinnatud kaaslane,
meeskonnatöös lojaalne ja kollegiaalne,
jagab meeleldi oma teadmisi ja kogemusi, samuti arvestab teiste ettepanekuid.
Kohila vallast pälvis tunnustuse finantsnõunik Piret Puun, Märjamaalt
pearaamatupidaja Enna Ots ja Kehtnast
maakorralduse spetsialist Ene Sulg.
Soovime tunnustuse saajatele palju
õnne ja jaksu edaspidiseks oma valla elu
edendamisel.
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Rapla valla 2019. aasta õpetaja on
Salle Nurmeta

3.

oktoobri õhtuks olid
meie valla õpetajad
kutsutud Rapla Kultuurikeskusse tähistama Rapla valla õpetajate päeva. Pidulikul üritusel anti üle tunnustus
Rapla valla 2019. aasta õpetajale. Väärikaid nominente esitati tänavu kuus:
Kadri Laup, Kristi Luik, Maire Järvalt, Marika Hõbemäe, Marike Uusjärv ja Salle Nurmeta. Rapla valla aasta õpetaja tiitli pälvis Kabala Lasteaias-Põhikooli inglise keele õpetaja,
klassijuhataja ja karjäärikoordinaator
Salle Nurmeta.
Õpetaja Sallet iseloomustatakse
kui suurepärast inglise keele õpetajat, kes oskab keeleõpetuse teha põnevaks, kasutades oma tundides erinevaid metoodikaid ja õpilastele sobivaid õppematerjale. Tundides on oma
koht digivahenditel: Kahoot, ruutkoodid, arvutiviktoriinid, Youtube. Suurepärane näide on 2017. aasta kevadel
õpilastega läbi viidud rahvusvaheline
eTwinningu projekt „Loovus ja karikatuurikunst“, mida tunnustati kvaliteedimärgiga.
Teemade käsitlemisel ja sõnavara õppimisel arvestab õpetaja õpilaste huve ja võimeid. Igal aastal toimub

Salle nurmeta (vasakult), Marika Hõbemäe, kadri laup, kristi luik ja Marike uusjärv.

koolis võõrkeelte nädal ja 5. klass osaleb ingliskeelsete näidendite konkursil.

Salle on väga hea klassijuhataja,
kellel jätkub aega käia oma õpilastega vaatamas uusi filme, korraldada
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igakevadist matka ja koostada oma
õpilastele päevateemalisi Kuldvillaku
mänge iga õppeviiendiku lõpuks. Koo-

li ühisüritusteks on õpetaja Salle klassi õpilastel alati etteaste, mis on enamasti tema enda lavastatud.
Salle osaleb aktiivselt kooli ühisürituste korraldamisel. Innuka lugemise propageerijana aitab algklassiõpetajatel läbi viia lugemise töötuba
ÖÖlugemine. Tänavu oli ta selle ettevõtmise eestvedaja ja töötoas loeti nii
eesti kui ka inglise keeles.
Õpetaja Salle õpib ise palju ja jagab oma teadmisi nii kolleegide kui
ka õpilastega. 2017. aasta sügisel käis
ta rääkimas Raplamaa Rajaleidja keskuses koolidirektoritele karjääriõpetusest Kabala Põhikoolis. Digioskuste koolituse järel õpetas ta ka kolleege
koostama Kahooti.
Õpetaja Salle on põhjalik, töökas,
tähelepanelik, hooliv ja sõbralik. Ta
suudab võluvaks muuta nii võõrkeeleõppe ja karjääriõpetuse kui ka koolielu ja ühistegevuse.
Palju õnne ja suur tänu tehtud töö
eest aasta õpetajale ning nominentidele! Jätkugu teil ikka tarkust, armastust, südamesoojust ja kannatlikkust kanda hoolt meie valla laste
eest.
Suur tänu neile, kes õpetajate tööd
väärtustasid ning neid tunnustamiseks esitasid.
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26. septembri vallavolikogu istungil
Tunnistati kehtetuks Kaiu Vallavolikogu „Kaiu Lasteaia teeninduspiirkonna kinnitamine“, kuna kogu Rapla valla territooriumil on üks
teeninduspiirkond.
Kehtestati Rapla valla era- ja avalikuks kasutamiseks määramata teede talihoolduse tegemise kord.
Otsustati tagada projekti „Rapla valla tänavavalgustuse renoveerimine
II etapp“ omafinantseering kuni
600 000 eurot.
Muudeti Rapla Vallavalitsuse (asutu-

sena) struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu.
Muudeti Rapla Vallavalitsuse palgajuhendit.
Muudeti volikogu revisjonikomisjoni
koosseisu: Kristjan Alleri asemel on
komisjoni liige nüüd Kuuno Ahlberg.
Kinnitati Rapla Vallavolikogu eelarveja arengukomisjon järgmises koosseisus: esimees: Andrus Tamm, aseesimees Margus Tamberg, liikmed: Kuuno Ahlberg, Margus Jaanson, Anne

Kalf, Kalev Kiviste, Rene Kokk, Marko Ligi, Hans Liibek, Tarmo Lukk,
Ain Mihkelson, Alar Mutli, Ants Raismaa, Erika Reinumägi, Andrus Saare,
Väino Sassi, Jane Schelejev, Kalle Toomet, Ain Täpsi, Hannes Vald.
Kinnitati Rapla Vallavolikogu majanduskomisjon järgmises koosseisus:
esimees Hans Liibek, aseesimees
Ain Täpsi, liikmed: Raul Aalde, Kuuno Ahlberg, Margus Jaanson, Ülle
Kiviste, Rene Kokk, Marko Ligi, Tarmo Lukk, Uno Markson, Maris Rud-

Rapla vald toetab elamuarendust
300 000 euroga

R

apla vald on otsustanud
toetada elamuarenduse
piirkondade investeeringuid.
Ühinenud Rapla valla
elanike arv on vähenenud
2015. aasta algusest kuni
käesoleva aastani 379 elaniku võrra.
Vähenemise põhjuseid on erinevaid,
aga üheks peamiseks teguriks võib pidada tiheasustuse piirkonnas elamispinna defitsiiti.
Siit lähtub oluline probleem: me
soovime uusi elanikke, luues neile
häid tingimusi laste kasvatamiseks,
kultuuriliseks tegevuseks jms, kuid
kahjuks puuduvad eluruumid, milles võimalikud uued elanikud võiksid
elada. Enim puudutab see meie linnalist piirkonda ja tiheasustust.
Vallavanem Meelis Mägi sõnul
vajab Rapla vald uut hingamist ning
soovib luua koos ettevõtjatega uusi

eluruume nii praegustele kui ka tulevastele elanikele.
Elamuarenduse piirkondade investeeringu toetuse eesmärk ongi stimuleerida Rapla vallas kinnisvaraarendusi, mis tooksid juurde uusi
eluruume võimalikele uutele elanikele. Toetuse maksimaalne suurus on
200 000 eurot ühe taotluse kohta
ning tegu on toetusega, millele rakenduvad riigiabi reeglid.
Abikõlblikuks tegevusteks loeme
investeeringuid eluruume toetava taristu rajamisse:
• ligipääsuteede rajamine (sõidu-,
kõnni, ja kergteed);
• tänavavalgustuse taristu rajamine;
• kaugküttevõrgu või gaasivõrgu
liitumisega seotud investeeringud (sh
taristu rajamine kuni hoonete liitumispunktideni) või mõne muu energiatõhusa kütteliigi väljaehitamisele;

• ühisveevärgi ja kanalisatsiooni
liitumisega seonduvad investeeringud (sh taristu rajamine kuni hoonete liitumispunktideni);
• investeeringud drenažeerimise
ja pinnasevee ära juhtimisega seotud
taristusse;
• investeeringud side- ja nõrkvoolu taristusse;
• investeeringud tugevvoolu taristusse ja liitumispunkti väljaehitamiseks.
Projekt tuleb ellu viia 18 kuu jooksul alates toetuse määramisest.
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. novembril 2019 kell 12.
Täpsema info koos taotlemise vormi ja hindamiskriteeriumidega leiate valla kodulehelt www.rapla.ee/elamuarenduse-toetus.
Selgitusi jagab arendusjuht Heiti Vahtra heiti.vahtra@rapla.ee, tel
5340 4797.

Lumetõrjest erateedel

S

eptembri vallavolikogu istungil võeti vastu „Rapla
valla era- ja avalikuks kasutamiseks määramata
teede talihoolduse tegemise kord“. Selle määrusega kehtestati kogu Rapla
valla haldusterritooriumil (sh endiste
Raikküla, Kaiu ja Juuru valla territooriumil) asuvatel erateedel talihoolduse
tegemiseks ühtsed põhimõtted.
Lumetõrje tegemise eeldus on, et
teeäärses majapidamises elatakse
aasta ringi (on alaline elukoht) ja elanik on esitanud vallavalitsusele vastava kirjaliku avalduse. Avalduse peaks
määruse kohaselt esitama hiljemalt
20. oktoobriks 2019. aastal, kuid läbi vaadatakse kõik avaldused, mis
saadetakse vallavalitsusele ka pärast
määruses kehtestatud kuupäeva.

Muudatused
bussiliinidel
16. septembril 2019 jõustus
muudatus Raplamaa avalikel
bussiliinidel nr 1 ja 11.
Sõiduplaanid on nähtavad
www.peatus.ee.
Liin 1 Rapla raudteejaam –
Rapla bussijaam. Juurde on
pandud lisaväljumine Rapla
raudteejaamast tööpäeviti
kell 14.05.
Liin 11 Rapla–Lelle–Kädva–
Käru. Tööpäeviti kell 15.13 Käru
teelt väljuval reisil on muutunud
peatuste kellaajad Lelle ja Rapla
bussijaama peatuste vahel.

Oluline on arvestada, et kehtima
jäävad ka kõik enne määruse vastuvõtmist esitatud avaldused. Sisuliselt tähendab see seda, et need endiste Juuru, Kaiu ja Raikküla valla
elanikud, kes on avalduse esitanud,
uusi avaldusi esitama ei pea. Kindlasti peavad avalduse esitama endise Rapla valla elanikud, kes soovivad, et nende erateedel lund lükataks.
Lumelükkamise avalduse vormi leiab
valla kodulehelt.
Erateel tehakse lumetõrjet, kui on
täidetud järgmised tingimused:
• Tee peab olema avatud liiklemiseks ja kantud teeregistrisse. Kõik
teeregistrisse kantud teed on näha
Maa-ameti kaardil https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maanteeamet. Erateede nägemiseks tuleb valida „Kohalik-, era- ja metsateede“ tee-

makiht. Juhul kui teed ei ole teeregistris, tuleb avaldusele lisada asendiplaan tee täpse asukohaga.
• Teekoridor peab olema vaba lumetõrjet segavatest objektidest vähemalt 4 m kõrguselt ja 2 m laiuselt teekatte servast.
• Tee laius ja kurvid peavad võimaldama lumetõrjemasinate takistuseta liikumist
Määruse kohaselt ei korralda vallavalitsus lumetõrjet õuealadel ja teedel, mille pikkus on alla 50 m. Õueala piir on määratud Maa-ameti kaardil.
Lumetõrjet ei tehta ka teedel, mis
teenindavad kinnistuid, kus Eesti
rahvastikuregistri andmetel ei elata,
või mille omanik või kasutaja on talveperioodil vabastatud olmejäätmete
korraldatud jäätmeveost.

Liikluskorralduse muutmisest
Rapla vallas

R

apla vald on viimase kahe aasta jooksul ehitanud kergkatteid
umbes 9,5 km. Tolmuvaba katte
on saanud ka Tolla, Helda ja Sikeldi
külasid läbivad teelõigud. Katte ehitamine sellistele teedele toob kahjuks
kaasa sõidukite liikumiskiiruse kasvu. Ka ei ole kergkatted vastupidavad
raskeliiklusele. Selleks, et muuta olukord ohutumaks ja tagada katete säilimine, otsustas vallavalitsus vähendada piirkiirust ja kehtestada koormuspiirangud järgmistel kohalikel teedel:
• Varbola tee km 0,45–1,1 kiirusepiirang 50 km/h;
• Sikeldi-Oela tee km 0–0,05 kiirusepiirang 50 km/h;

• Kaasiku tee km 0,5–0,593 kiirusepiirang 50 km/h;
• Helda-Arukõrtsu tee km 0–0,58
kiirusepiirang 50 km/h ja massipii
rang 8 t;
• Ernemäe tee km 0–0,543 kiirusepiirang 50 km/h ja massipiirang 8 t;
• Pähklimäe tee km 0–0,513 kiirusepiirang 50 km/h ja massipiirang 8 t.
Vajaduse tõttu kehtestada üheselt
mõistetav peatumise ja parkimise
korraldus Raplas Sauna tn 12 parklas (Muusikakooli parkla) muudetakse seal liikluskorraldust selliselt, et
Sauna tn 12a elamu sissesõidu tee ääres on nii parkimine kui ka peatumine keelatud.

nevs, Mare Soosalu, Erti Suurtalu,
Urmas Tammemäe, Erlend Tammenurm, Kalle Toomet, Villu Vasar.
Otsustati nimetada vajaduse korral Rapla Vallavolikogu esindajateks Rapla Vallavalitsuse või vallavanema moodustatavates ajutistes
ja alatistes komisjonides ning nõukogudes ja töörühmades volikogu
sama tegevusvaldkonna komisjoni
esimees. Kui vallavalitsus või vallavanem peavad vajalikuks volikogu esindaja kaasamist tööorganisse

küsimustes, mis ei ole ühegi volikogu alatise või ajutise komisjoni tegevusvaldkonnaks, esindab volikogu
Tarmo Lukk.
26. septembri vallavolikogu istungil
osales esimest korda uue liikmena
Taivo Roomann. Urmas Tammemäe valimisliidust Ühinenud Kogukond on esitanud oma volikogu liikme volituste peatamise avalduse. Tema asendusliikmeks nõustus asuma
Taivo Roomann. Jõudu ja tarkust
valla elu edendamisel!

Sotsiaalvaldkonna IV kvartali
projektitoetused
Rapla Vallavalitsus määras 30. septembril Rapla valla eelarvest
sotsiaalvaldkonna 2019. aasta IV vooru projektide toetuseks 2200 eurot:
MTÜ Rukkilill 480 eurot
Projekti sisu: pakkuda emotsionaalset tuge, anda teadmisi enesehoiust, tõsta
vaimse tervise alast teadlikkust kasutades kovisiooni ja grupinõustamise
elemente. Jätkuprojekt.
MTÜ Purculi 250 eurot
Projekti sisu: liikudes terve ja rõõmsana. Treeningud igas eas osalejatele.
Praktiseeritakse erinevaid metoodikaid.
MTÜ Juuru Vesi 500 eurot
Projekti sisu: Juuru piirkonna eakate sotsiaalse võime ja füüsilise heaolu
edendamine. Ujumine ja vesivõimlemine Valtu spordimaja ujulas.
MTÜ Rukkilill 490 eurot
Projekti sisu: tutvustavad erinevaid eneseabivõimalusi, aitavad koguda
andmeid reaalselt vajalike teenuste arendamiseks piirkonnas, tõstavad
läbi avaliku teabevoo ühiskondlikku teadlikkust. Tegevused on suunatud
psüühilise erivajadusega täiskasvanutele ja pereliikmetele.
Raplamaa Vaimupuudega Inimeste Tugiühing 120 eurot
Projekti sisu: anda igapäevaste toimingutega toimetulekuks vajalikke oskusi ja
omandada töökogemusi ning -oskusi. Puutöötunnid neli korda kuus 1,5 tundi.
Raplamaa Vaimupuudega Inimeste Tugiühing 360 eurot
Projekti sisu: jätkatakse puuetega inimeste tantsuoskuste arendamist.
Õpitakse uusi tantsusamme, arendatakse motoorikat, koordinatsiooni,
tasakaalu, meeskonnatööd, suhtlemisoskust ja enesekindlust esinemise
kaudu. Täiendatakse enese eest hoolitsemise oskusi, enesevalitsemist,
keskendumisvõimet, treenitakse mälu ja kohusetunnet.

Sporditoetused IV kvartal
Rapla Vallavalitsus määras 23. septembrist Rapla valla eelarvest
sporditööle eraldamiseks ette nähtud vahenditest 2019. aasta
IV taotlusvooru projektitoetusteks 4460 eurot:
Kaiu Spordiklubi, „Leo Rehemaa XVIII mälestusturniir males“.
Eraldatav summa 250 eurot.
Kaiu Spordiklubi, „Kaiu XXXI karikavõistlused lauatennises“.
Eraldatav summa 150 eurot.
Kaiu Spordiklubi, „IV Kaiu terviserajajooks“.
Eraldatav summa 350 eurot.
Alu Spordiklubi, „31. Lauatennise seeriavõistluse II etapi korraldamine“.
Eraldatav summa 150 eurot.
Alu Spordiklubi, „8. Alu Spordiklubi karikavõistlused sulgpallis 2019. a“.
Eraldatav summa 200 eurot.
Raplamaa Rattaklubi, „Soudal Eesti CX karikasari 2019 Rapla CX“.
Eraldatav summa 800 eurot.
MTÜ Rapla Sulgpalliklubi Valge Hani,
„Sulgpalli kui spordiala edendamine Raplas“.
Eraldatav summa 365 eurot.
Rapla Tantsustuudio, „Osalemine 2019. a Lithuanian Cupil“.
Eraldatav summa 345 eurot.
Spordiklubi Vunk, „Rapla valla lahtised meistrivõistlused discgolfis 2019“.
Eraldatav summa 300 eurot.
Rapla Jooksuklubi, „XXIX Krusensterni jooks“.
Eraldatav summa 150 eurot.
Rapla Jooksuklubi, „XXXVII Rapla talvejooks“.
Eraldatav summa 150 eurot.
Kadi Võimlejad MTÜ, „Kadi võimlejate osalemine
WADF World Dance Championship 2019, Liberecis“.
Eraldatav summa 1000 eurot.
Mittetulundusühing Purculi, „Liikudes terve ja rõõmsana“.
Eraldatav summa 250 eurot.

rapla teataja / oktoober 2019 / 3

Vallavalitsuse istungid septembris
2. septembril

9. septembril

Informatsiooni korras käsitleti projekteerimistingimuste andmiseks
Rehe, Pirgu külas avaliku istungi
korraldamist 9. septembril.

Arutati avalikul istungil projekteerimistingimuste andmist suvila kavandamiseks Pirgu külla Rehe maaüksusele.

Kinnitati Rapla kunstmurustaadioni ja infrastruktuuri ehitustöödeks
korraldatud riigihanke tulemused.
Edukaks tunnistati OÜ Kivipartner esitatud pakkumus, kogumaksumus 944 295,60 eurot.

Menetleti volikogule esitatavaid eelnõusid:
• Rapla valla tänavavalgustuse renoveerimine II etapi omafinantseeringu tagamiseks kuni 600 000 euro
ulatuses;

Informatsiooni korras saadi ülevaade
üldplaneeringu koostamiseks korraldatud riigihankest.

• Rapla Vallavalitsuse (asutusena)
struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmiseks;

Anti ehitusload:
• puurkaevu rajamiseks asukohaga
Aranküla, Pihlakobara;
• üksikelamu püstitamiseks asukohaga Rapla linn, Heina tn 7;
• puurkaevu rajamiseks asukohaga
Karitsa küla, Noorkarja;
• maasoojuspuuraukude rajamiseks
asukohaga Rapla vald, Rapla linn,
Jõe tn 23.

• Rapla Vallavalitsuse palgajuhendi
muutmiseks.

Muudeti Raikküla, Järlepa ja Pirgu
külades asuvate katastriüksuste lähiaadresse.
Määrati Hagudi külas asuva Aasametsa katastriüksuse jagamisel
moodustatavatele uutele katastriüksustele lähiaadressideks Aasametsa,
Segametsa ja Männimetsa, sihtotstarve on maatulundusmaa.
Tunnistati kehtetuks Rapla vallas Kuusiku-Nõmme külas asuva
Uus-Nõmme katastriüksuse senine maakasutuse sihtotstarve maatulundusmaa ja määrati uueks sihtotstarbeks elamumaa.

Anti kasutusload:
• kaugküttetorustiku kasutamiseks
asukohaga Rapla linn, Sauna tn 8,
Sauna tn 10, Sauna tn 5, Sauna tn
8a, Talve tn 4;
• LPG vedelgaasipaigaldise kasutamiseks asukohaga Rapla vald, Kabala
küla, Sekvoia.

Määrati Raela külas asuva VõõraHansu katastriüksuse jagamisel
moodustatavatele uutele katastriüksustele lähiaadressideks Võõra-Hansu ja Rapla-Pärnu raudtee
624, sihtotstarve maatulundusmaa.

Seati Elektrilevi OÜ kasuks kasutusvaldus tehnorajatise ehitamiseks,
omandamiseks ja majandamiseks
Rapla valla omandis olevale Karitsa
külas asuvale 2770015 Karitsa-Kilgi
tee kinnisasjale.

Määrati Vahakõnnu külas asuva Kõnnuvahenurga katastriüksuse jagamisel moodustatavatele uutele katastriüksustele lähiaadressideks Kõnnuvahenurga, Rapla-Pärnu raudtee 532, Juurdepääsutee
lõik 532 ja Kõnnunurga, sihtotstarve maatulundusmaa.

Määrati Jaluse külas asuva Allika katastriüksuse jagamisel moodustatavatele uutele katastriüksustele lähiaadressideks Allika, Põllu ja Põllu
allika, sihtotstarve on maatulundusmaa.

Määrati Kuimetsa külas uutele moodustatavatele liikluspindadele ruumikujud ja kohanimed.
Menetleti volikogule esitatavat eelnõu Rapla valla era- ja avalikuks
kasutamiseks määramata teede talihoolduse tegemise korra kinnitamiseks.
Vabastati korraldatud jäätmeveost
jäätmevaldajad, kelle kinnistule ei
vii teed või kes kasutavad kinnistut
ainult suvel.
Informatsiooni korras käsitleti ehitisregistri andmete korrastamist 1. jaanuariks 2020. Sellekohane meeldetuletus edastatakse vallakodanikele
valla infolehes.
Kehtestati Rapla valla elamuarenduspiirkondade arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse taotluste hindamiskriteeriumid ning
kinnitati hindamiskomisjoni koosseis.
Tunnistati nurjunuks Alu krossirajale rentniku leidmiseks korraldatud
enampakkumine ja kuulutati välja
avalik konkurss.
Lubati Nikulin Circus OÜ-l korraldada Tammemäe laululava tagusel
maa-alal 11. septembril avalik üritus Fantastika tsirkus.

Vabastati korraldatud jäätmeveost
need jäätmevaldajad, kes ei kasuta
oma kinnistut talveperioodil.
Anti nõusolek vee erikasutusloa saamiseks AS-ile Rapla Vesi:
• põhjavee ammutamiseks Kaiu puurkaevust ja Kuimetsa puurkaevust;
• heitvee suublasse juhtimiseks Keila jõkke Kaiu aleviku reoveepuhastist ja Atla jõkke Kuimetsa küla reoveepuhastist.
Informatsiooni korras käsitleti liikluspiirangute kehtestamist kergkattega sõiduteedel.
Moodustati Rapla valla eelarvest kohaliku omaalgatuse toetamiseks
ning elukeskkonna arendamiseks
sotsiaalvaldkonnas planeeritud toetuse määramise ettepanekute tegemiseks vallavalitsusele sotsiaalnõukogu.
Moodustati 2019/2020 õppeaastast
Rapla Lasteaias Kelluke üks tasandusrühm ja üks arendusrühm. Laste arvuks kinnitati tasandusrühmas
12 last ja arendusrühmas 7 last.
Arutati Kellukese lasteaia sulgemist
üheks päevaks meeskonnale ühise koolituspäeva võimaldamiseks
25. oktoobril 2019.
Otsustati hüvitada Haapsalu Viigi
Koolis ning Alu Koolis õppivate õpilase kulud sõiduks kooli ja tagasi.

16. septembril
Anti projekteerimistingimused üksikelamu kavandamiseks Alu alevikus
Kure tn 8 maaüksusele ning kuni
8 MW võimsusega päikesejaama
kavandamiseks Valtu külas Energia,
Inverteri, Kaabli, Kuusetuka, Paneeli, Sireli ja Pärnala maaüksusele.
Arutati Rapla linnas Mahlamäe tn 10
detailplaneeringule lähteseisukohtade andmist.
Anti ehitusload:
• kauplusehoone rekonstrueerimiseks asukohaga Rapla linn, Tallinna mnt 45;
• puurkaevu rajamiseks asukohaga
Vankse küla, Hansu;
• puurkaevu rajamiseks asukohaga
Sadala küla, Saarukse;
• üksikelamu ja abihoone püstitamiseks asukohaga Väljataguse küla,
Ussikuninga;
• üksikelamu püstitamiseks asukohaga Rapla linn, Talve tn 3;
• üksikelamu püstitamiseks asukohaga Rapla linn, Sauna tn 8a;
• mänguväljaku rajamiseks asukohaga Juuru alevik, Staadioni;
• elu- ja ärihoone rekonstrueerimiseks asukohaga Rapla linn, Viljandi mnt 90.
Anti üksikelamu kasutusluba asukohaga Rapla linn, Veetorni tn 5.
Otsustati võõrandada avaliku kirjaliku enampakkumise korras Kodila külas asuv Panga tn 3 maaüksusel asuv korteriomand (eluruum nr 7,
üldpindala 42,4 m²) alghinnaga
6000 eurot.
Määrati Rapla linnas asuva Tallinna
mnt 37 kinnistu jagamisel moodustatavatele uutele katastriüksustele
lähiaadressideks Tallinna mnt 37,
sihtotstarve ärimaa ja Kohtu tn 1,
sihtotstarve elamumaa.
Määrati Mahlamäe küla Niinemäe
tee lähiaadressid liikluspindade järgi ning nimetati Raka külas asuva
Vana-Hindreku Uuetoa maja uueks
aadressiks Muti.

Anti ehitusload:
• pangahoone rekonstrueerimiseks asukohaga Rapla linn, Tallinna mnt 12;
• abihoone püstitamiseks asukohaga
Jaluse küla, Uudismäe;
• mänguväljaku rajamiseks asukohaga Rapla linn, Viljandi mnt 69b.
Anti abihoonele asukohaga Rapla linn,
Palli tn 9 kasutusluba.
Kinnitati 12. septembril 2019 toimunud munitsipaalvara võõrandamise
tulemus: Rapla vallale kuuluv Kaiu
alevikus asuv Maisimäe tee 2 kinnisasi võõrandati ITNET OÜ-le hinnaga 4666,66 eurot.
Seati Hagudi alevikus asuvale
6691055 Kuuseheki tänava kinnisasjale ning Raikkülas asuvale Raikküla kergtee kinnisasjale sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks tehnorajatiste ehitamiseks, omandamiseks
ja majandamiseks.
Nõustuti Kruusi katastriüksuse ja Vahi katastriüksuse omavahelise piiri
muutmisega.
Nõustuti Nurme ja Toatuka katastriüksuse omavahelise piiri muutmisega. Selle tulemusena moodustatavate katastriüksuste lähiaadressid
on Nurme, Rapla-Pärnu raudtee 637
ja Taga-Nurme (sihtotstarve maatulundusmaa).
Määrati Rapla linnas asuv Tallinna
mnt 33 jagamisel moodustatavatele
uutele katastriüksustele lähiaadressideks Tallinna mnt 33 (sihtotstarve elamumaa 25% ja ärimaa 75%) ja
Tallinna mnt 33a (sihtotstarve elamumaa 100%).
Menetleti volikogule esitatavat eelnõu
OÜ-le Laane Metsatööd loa andmiseks Rapla vallas asuvate kinnistute
omandamiseks.
Vabastati korraldatud jäätmeveost
jäätmevaldajad, kes ei kasuta oma
kinnistut talveperioodil.
Kehtestati vallavalitsuse (asutusena)
ja ametiasutuse hallatavate asutuste osutatavate teenuste ning vallale kuuluvate bussidega osutatavate
teenuste hinnad.
Anti luba Karine Rajasaarele Vahastu külas Männikuveere kinnistul
12. oktoobril 2019 kella 11–15 avaliku ürituse Vahastu mihklilaat korraldamiseks.
Määrati Rapla valla eelarvest sporditööle eraldamiseks ette nähtud vahenditest 2019. a IV taotlusvooru
projektitoetusteks 4460 eurot.

Kiideti heaks toetuse saaja esitatud
„Luuka-Reinu veesüsteemi rajamine“
projekti aruanne.

Arutati lasteaedade personalile koolituspäevade korraldamist.

Muudeti Rapla Vallavalitsuse 2019.
aasta hankeplaani.

Lubati vallavanem 12.–13. septembril lähetusse Soome Vabariiki Nurmijärvi valda, mis on Rapla valla
sõprusvald.

Tunnistati kehtetuks endiste valdade
õigusaktid, mille asemel on kehtestatud juba uued.

Otsustati jätta kohaldamata toimingupiirang Juuru Eduard Vilde Koolis töölepingu sõlmimisel õpetajaga.

Otsustati tasuda Rapla vallas elavate
ja Kohila Koolituskeskuses õppivate
õpilaste eest õppekoha tegevuskulu
arvestuslik maksumus.

Kinnitati Juuru Eduard Vilde Kooli
köögitehnika ja sisustuse soetamiseks korraldatava riigihanke alusdokumendid.

Informatsiooni korras tutvuti kaasava eelarve võitnud Purku välijõusaali rajamiseks korraldatud hanke tulemustega.

Otsustati tasuda Rapla vallas elava
Kehtna Kunstide Kooli õpilase eest
õppekoha tegevuskulu arvestuslik
maksumus (kohatasu).

Kinnitati 10. septembrist Kabala Lasteaed-Põhikooli direktoriks Margo
Hussar.

Otsustati sõlmida MTÜ-ga Lipa Küla
viieks aastaks kokkulepe Lipa spordiväljaku avalikuks kasutuseks.

Menetleti volikogule esitatavat eelnõu Kaiu Vallavolikogu määruse
„Kaiu Lasteaia teeninduspiirkonna
kinnitamine“ kehtetuks tunnistamiseks.

Anti projekteerimistingimused suvila kavandamiseks Pirgu külas Rehe
maaüksusele.

Vabastati talveperioodiks korraldatud jäätmeveost isikud, kes ei kasuta talvel oma kinnistut ega ela seal.

Täiendati Rapla valla 2019. aasta hankeplaani:
• Juuru Eduard Vilde Kooli köögitehnika ja sisustus;
• Rapla valla kolme kergliiklustee projekteerimine.

Suurendati laste arvu Kaiu Lasteaia
Triinutare sõimerühmas kahe lapse
võrra, st 16 lapseni.

23. septembril

Arutati asutustele ja valdkondadele
2020. aasta eelarve kontrollnumbrite kinnitamist.
Arutati Kabala Lasteaed-Põhikoolile lisavahendite eraldamist seoses
küttesüsteemi ümberehitusega.

• Rapla Lasteaia Päkapikk hoonele
asukohaga Rapla linn, Metsapargi
tn 1.
Kinnitati Kehtna valla ja Rapla valla üldplaneeringute koostamiseks
ning Kehtna valla ja Rapla valla
üldplaneeringute mõjude hindamiseks korraldatud riigihangete tulemused. Parimaks üldplaneeringu
koostajaks tunnistati OÜ Hendrikson & Ko esitatud pakkumus kogumaksumusega 117 374,40 eurot. Parimaks üldplaneeringu mõjude hindajaks tunnistati Lemma OÜ esitatud pakkumus kogumaksumusega
54 240,00 eurot.
Saadi ülevaade Rapla vallale kuuluvate mälestiste avariiremonditööde
hinnapäringutest.
Nõustuti ettevõtlusnädala reklaami
paigaldamisega Rapla linnas Tallinna mnt kohale 1.–13. oktoobrini.
Seati sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks tehnorajatise ehitamiseks,
omandamiseks ja majandamiseks
Rapla valla omandis olevale Rapla
linnas asuvale 6692003 Alu tee L1
kinnisasjale ning Sügise tänav L1 ja
Sügise tänav L2 kinnisasjadele.
Nõustuti Raela külas asuvate Ojaääre ja Jõeääre katastriüksuse omavahelise piiri muutmisega. Määrati selle tulemusena moodustatavate katastriüksuste lähiaadressideks
Ojaääre, Rapla-Pärnu raudtee 628,
Rapla-Pärnu raudtee 629 ja Jõeääre.
Sihtotstarve on maatulundusmaa.
Nõustuti Pirgu külas asuvate Roheline tee ja Roheline tee 2 kinnistute
omavahelise piiri muutmisega.
Määrati Pirgu külas asuva Kaljumäe
tee jagamisel moodustatavatele uutele katastriüksustele lähiaadressideks Kaljumäe tee ja Kaljumäe tee
L1, sihtotstarve transpordimaa.
Määrati lähiaadress ja sihtotstarve
Rapla linnas, Alu alevikus, Ülejõe
ja Hagudi külas asuvatele munitsipaalomandisse taotletavatele maaüksustele.
Muudeti Rapla Vallavalitsuse 9. juuli 2018 korralduse nr 318 sõnastust:
1.2 Uuskülas Reinu park maaüksuse
ligikaudne pindala 23073 m2, sihtotstarve üldkasutatav maa, lähiaadress Rapla vald, Uusküla, Reinu park.
Vabastati korraldatud jäätmeveost
jäätmevaldajad, kes ei kasuta oma
kinnistut talveperioodil.
Anti nõusolek vee erikasutusloa saamiseks AS-ile Rapla Vesi põhjavee
ammutamiseks Kaiu ja Kuimetsa
puurkaevudest ning heitvee suublasse juhtimiseks Keila jõkke Kaiu
aleviku reoveepuhastist ja Atla jõkke Kuimetsa küla reoveepuhastist.
Määrati Rapla valla eelarvest sotsiaalvaldkonna 2019. aasta IV vooru projektide toetuseks 2200 eurot.
Otsustati tasuda Rapla vallas elavate
ja Kehtna Kunstide Koolis õppivate
õpilaste eest õppekoha tegevuskulu
arvestuslik maksumus.

30. septembril

Kinnitati Rapla Lasteaia Kelluke hoolekogu koosseis.

Anti ehitusload:
• puurkaevu rajamiseks asukohaga
Juuru alevik, Aida;
• elamu püstitamiseks asukohaga Hagudi küla, Kuusiku.

Moodustati Raikküla Raamatukogu
inventuuri tegemiseks komisjon.
Saadi ülevaade Vesiroosi tervisepargi avalikku kasutusse andmise kokkuleppest.

Anti kasutusload:
• üksikelamule asukohaga Uusküla,
Kullerkupu tn 6;
• abihoonele asukohaga Rapla linn,
Telliskivi tn 3;
• laohoonele asukohaga Hagudi küla,
Postijaama;

Informatsiooni korras käsitleti hariduse ja kultuuritöö peaspetsialisti
konkurssiga seonduvat. Konkursikomisjon tunnistas 26. septembril
2019 protokollilise otsusega konkursi luhtunuks. Vallavalitsus otsustas
kuulutada välja uue konkursi.
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RAPLA VALLAVALITSUS
kuulutab välja avaliku konkursi

HARIDUSE JA KULTUURITÖÖ PEASPETSIALISTI
ametikoha täitmiseks (koormus 1,0)
Hariduse ja kultuuritöö peaspetsialist on keskastme spetsialistide
teenistusgruppi kuuluv ametnik, kelle peamisd tööülesanded
on Rapla valla haridus-, noorsootöö-, kultuuri- ja spordivaldkonna
tegevuse koordineerimine ja korraldamine.
Töökirjeldus on kättesaadav valla veebilehel www.rapla.ee/
vabad-tookohad.
Kandidaadilt eeldame:
• vastavust avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele
• kõrgharidust ja erialast ettevalmistust hariduse- või
kultuurivaldkonnas (eelistatud on haridusvaldkond);
• 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.
Kasuks tuleb:
• töökogemus avalikus teenistuses riigi või kohaliku omavalitsuse
ametiasutuses;
• eelnev töökogemus hariduse valdkonnas;
• valdkondlikuks tööks vajalikke arvutiprogrammide kasutamise oskus;
• 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;
• tänapäevaseid töövahendeid;
• haigushüvitist haigestumise teisest päevast;
• erialaseid koolitusi 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 „Hariduse ja kultuuritöö peaspetsialist“,
palun esitada hiljemalt 24. oktoobril 2019 Rapla Vallavalitsuse
aadressil Viljandi mnt 17, 79511 Rapla või digiallkirjastatult
e-posti aadressil rapla@rapla.ee
Lisainfo: Jüri Morozov, telefon 5389 2441, e-post: juri.morozov@rapla.ee

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku
kirjaliku enampakkumise Rapla valla
eestkostetavale isikule kuuluva
Kodila külas Panga tn 3 (katastriüksus
69001:003:0310, pindala 3920 m²,
sihtotstarve elamumaa) asuvale
korteriomandile: kinnistu nr 2290137,
mis koosneb 424/3434 mõttelisest osast
maast ja reaalosana eluruumist nr 7
(üldpind 42,4 m²) alghinnaga 6000 eurot.
Kinnistu asub Kodila külas, kauplus, lasteaed,
raamatukogu asuvad 0,5 km raadiuses.
Kinnistul asuv kaheksa korteriga elumaja
(ehitusaasta u 1960) on ühendatud
tsentraalse veevärgiga.
Korter asub II korrusel. Korteris on kaks
elutuba, köök ja vannituba, WC. Köögis asub
puuküttega pliit, elutoad on ahjuküttega.
Korter vajab renoveerimist.
Lisainformatsiooni saamiseks ja korteriga
tutvumiseks palume võtta ühendust
Hannes Milsaarega:
5818 8845; hannes.milsaar@rapla.ee.
Enampakkumisest võivad osa võtta kõik
füüsilised ja juriidilised isikud.
Enampakkumisest osavõtjad peavad esitama
11. novembriks 2019 Rapla Vallavalitsusele
(Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511):
1) enampakkumisest osavõtu avalduse koos
ostuhinnaga;

Tunnustame
Rapla valla
tublimaid

A

A

asta lõpp läheneb
suure kiirusega ja
praegu on just paras aeg enne kiireid jõulutoimetusi meenutada, mis
sellel aastal toimunud on ja kes vääriksid tunnustamist.
Rapla Vallavolikogu on kinnitanud Rapla valla tunnustamise korra, mille kohaselt ootame
ettepanekuid alljärgnevate tunnustuste määramiseks.

saavutusi või jätkusuutlike traditsioonide hoidmist, elutööd
või silmapaistvat tegevust valdkonnas. Auhind antakse üksikisikule, kollektiivile, ühendusele või ettevõtjale, kelle tegevus
kultuurielus on olnud silmapaistev.

Aasta majandusauhind

Aasta
noorsootöö auhind

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

Aasta haridusauhind

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

Aasta õpilane

Aunimetus antakse üldharidusvõi kutsekoolis õppivale Rapla
valla noorele, kes on jäänud silma oma õppeedukuse ning õppetöövälise tegevusega.

Aasta kultuuriauhind

Auhinnaga tunnustatakse kultuurilisi algatusi, loomingulisi

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja Rapla vallale
kuuluva Rapla linnas asuvale Viljandi mnt 7
(kinnistu registriosa 1876337, katastritunnus
67001:006:0860, pindala 3143 m², sihtotstarve ühiskondlike
ehitiste maa) kinnistu avaliku kirjaliku enampakkumise
alghinnaga 150 000 eurot.
Kinnistul asuvad endise Rapla Erilasteaed Pääsupesa
kasutuses olnud hooned: lasteaed Pääsupesa (ehitisregistri
kood 109016064, ehitisalune pind 367 m², ehitusaasta 1925),
kuur (ehitisregistri kood 109024162, ehitisalune pind 22 m²,
ehitusaasta teadmata), mänguasjade kuur (ehitisregistri kood
120705833, ehitisalune pind 19,1 m², ehitusaasta 1970), kelder
(ehitisregistri kood 120705828, ehitisalune pind 21,5 m²,
ehitusaasta 1925), puukuur (ehitisregistri kood 120705829,
ehitisalune pind 20,6 m², ehitusaasta 1987) ja rajatis sademevee
imbkaev (ehitisregistri kood 220266717, ehitisalune
pindala 58 m², ehitusaasta teadmata).
Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on tegemist üldkasutatava
hoone maaga, mis paikneb Rapla linna keskuse miljööväärtuslikul
hoonestusalal. Maaüksuse arendamiseks on vaja koostada
detailplaneering. Kavandada võib polüfunktsionaalset, keskust
rikastavaid funktsioone: ühiskondlikku hoonet, äri-, bürooja kaubanduspindu, korterelamut. Eri korrustel võivad olla
erinevad kasutusotstarbed. Suurim lubatud korruselisus on
kuni neli.
Miljööväärtuslikul alal on vaja arvestada olemasolevate
ruumiliste väärtuste säilitamisega.
Info kinnistu kohta: Hannes Milsaar, 5818 8845;
hannes.milsaar@rapla.ee.
Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised
isikud.

2) juriidilise isiku esindaja volikirja;

Enampakkumisest osavõtjad peavad esitama 14. oktoobriks
2019 Rapla Vallavalitsusele (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511):

3) isikut tõendava dokumendi koopia.

1) enampakkumsest osavõtu avalduse koos ostuhinnaga;

Dokumendid esitada kinnises ümbrikus
märgusõnaga „Panga tn 3-7“ ja
„Mitte avada enne 12.11.2019 kell 15“.

2) juriidilise isiku esindaja volikirja;

Pakkumused avatakse 12. novembril 2019
kell 15 Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis
(Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511).

Rapla valla aasta isa

3) isikut tõendava dokumendi koopia.
Dokumendid esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga „Viljandi
mnt 7“ ja tekstiga „Mitte avada enne 15.10.2019 kell 15.00“.
Pakkumuste avamine toimub Rapla Vallavalitsuse II korruse
saalis 15. oktoobril 2019 kell 15 (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511).

Aasta spordiauhind

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

Auhind antakse isikule või kollektiivile, kelle tehtud tegu on rikastanud valla noorsootööd.

Sotsiaalvaldkonna
tunnustus

Tunnustus antakse laiemalt sotsiaalvaldkonnas (sotsiaaltöö, tervishoid, tervisedendus, turvalisus, vabatahtlikud, tegelemine
riskirühmadega, hingehoid jms)
tegutsejatele, kelle silmapaistev
tegevus on oluliselt kaasa aidanud valla elanike sotsiaalse elukeskkonna ja nendega seotud teenuste rikastamisele ja täiustamisele.
Ootame 6. jaanuariks 2020, aga
miks mitte saata juba kohe, kirjalikke motiveeritud ettepanekuid,
mis sisaldavad ülevaadet kandidaadi tegevusest Rapla vallas,
e-posti aadressil rapla@rapla.ee
või postiaadressil Viljandi mnt 17,
79511 Rapla.

eg on esitada esimest korda kandidaate
Rapla valla aasta isa aunimetusele. Aunimetuse eesmärk on väärtustada isa ning
tunnustada 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 esitatud laste arv
ning isa ja peret iseloomustavad andmed. Vajalik on kandidaadi nõusolek.
Rapla vallas on palju tublisid isasid. Palun
andke meile nendest teada!

Muudatused Rapla
valla asutustes

S

uvi ja sügis on toonud mitmeid muudatusi
Rapla valla asutuste kollektiivides.
Rapla Lasteaia Päkapikk direktorina
asus tööle Katrin Antson.
Kabala Põhikooli juhib uuest õppeaastast
Margo Hussar.
Rapla Vallavalitsuses on lastekaitsespetsialistidena asunud ametisse Evelin Raadik ja
Kris Vagula. Sotsiaaltöö peaspetsialistina töötab meil nüüd Triinu Sõelsep ja kantselei spetsialistina Eneli Vaniko.
Jõudu, pealehakkamist ja töörõõmu meie
valla elu edendamisel!

Huviringid, treeningud ja
kursused Rapla vallas
Valla kodulehele, www.rapla.ee/huviringidkursused-treeningud, on koondatud hulgaliselt tegevusi möödunud hooajast.
Sügisel alustavad paljud uut treeningut või
hobi.
Head juhendajad ja treenerid!
Palun vaadake üle valla kodulehel olevad
andmed, kas ajad, hinnad ja kontaktandmed
on samad, mis möödunud hooajal. Kui olete
uus alustaja, siis andke samuti teada, kuhu ja
keda ootate.
Muudatusi ja uuendusi ootan e-posti aadressile katrin.kruusimagi@rapla.ee.

SA Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus korraldab

ALUSTAVA ETTEVÕTJA
BAASKOOLITUSE
Koolitus annab vajalikud algteadmised oma ettevõtte alustamiseks
ja oskused ettevõtlusega tegutsemiseks.
Koolituse teemad
• strateegiline planeerimine väikeettevõttes
• turundus ja müük
• finantsjuhtimine ja -planeerimine
• juhtimine
Koolitajad on Elmo Puidet, Andro Kullerkupp ja Siiri Einaste
Koolituse käigus koostab osaleja praktilise suunitlusega äriplaani ja
tegevuskava.
Koolitus toimub 21., 25. oktoobril, 06., 21. ja 28. novembril
Rapla haldushoone (Tallinna mnt 14) II korruse saalis.
29. oktoobril Rapla Kultuurikeskuse (Tallinna mnt 17a) I korruse
Valgre toas. 12. detsembril TaevaniMaani Meistrikojas (Koidu 20/2,
Rapla) kõigil päevadel kella 10–17.
Osalemistasu: 50 eurot, milles sisalduvad koolitusmaterjalid ja
kohvipausid.
Koolitusele kandideerimiseks tuleb esitada sooviavaldus,
mille leiate www.raek.ee. Osalemissoov ja ankeet
tuleb täita hiljemalt 14. oktoobriks.
Tähelepanu! Kohtade arv on piiratud.
Lisainfo Tatjana Schults tatjana@raek.ee
ja tel 489 4750.
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Kõigi külade külavanemad, ühinege!

R

traditsioonilise
lindi asemel
lõikasid
tõnu kaasik
(vasakult),
Meelis Mägi,
toomas koobas
ja raigo iling
seekord
läbi toru.
FOTOD: SIIM SOLMAN

Höhle avas Lõiusel
uue tehase

E

estis ainulaadne plastist mikrotorude valmistamise ettevõte Höhle OÜ avas 11. septembril Lõiuse
külas oma uue tehase. Tehas toodab üle 200 km mikrotorusid ööpäevas, mis lähevad nii koduturule kui 12 Euroopa riiki. Tehase
rajamise koguinvesteering
oli üle nelja miljoni euro.

Höhle OÜ on 2016. aastal asutatud fiiberoptiliste kaablite ehk valguskaablite paigaldamiseks vajalikke mikrotorusid valmistav
ettevõte.
Tegevust alustati kolm aastat tagasi Jaluse külas. Vana tehasehoone jäi aga kitsaks
ning aastaga rajati eelmisest asukohast mitte kaugele Lõiuse külla uus tehas.
Aastakümneid tühjana seisnud sigalahoonetes on pärast rekonstrueerimist enam
kui 6700 m2 nüüdisaegset tootmispinda ning
1,5 hektarit asfalditud laoplatse, mis pakuvad
tehasele laialdasi arenguvõimalusi.
Höhle tehases käib tootmine ööpäev läbi. Praegu annab Höhle tööd
15 kohalikule elanikule, pärast kavandatud laienduste elluviimist
töötajate arv kahekordistub.

apla vallas on 83
suuremat või väiksemat küla ja viis
alevikku. Külavanemaid või külade
kontaktisikuid on
22.
Kui vaadata valla külavanemate hulka, kes on kogunenud ümarlaua kokkusaamisele,
tundub neid palju. Kui aga vaatan külade arvu ja kuulen nende
paikade inimeste muresid, kus
küla- või alevivanemaid praegu
veel ei ole, saan aru, et meil on
tohutu arenguruum. Tuleb siputada, et asjad liikuma hakkaks.
„Miks on vaja külavanemaid
ja mis on külavanema roll?“
mõtlen enese pooleteiseaastase
kogemuse pealt ja selle pinnalt,
mis teistega rääkides kõrvu on
jäänud. Te hoiate käes vallalehte, sirvite selle läbi, vahest midagi jääb silma, aga enamasti
on võõrad näod ja nimed.
Te kohtute probleemiga oma
külas või alevis, see ärritab teid,
aga tunnete, et olete üksi? Te
ei tea, kelle poole pöörduda või
kuhu kurta. Jah, meil on kõikvõimas sotsiaalmeedia, kus
saab end välja elada, aga elu sellest ei muutu. Vallas, meie suure valla keskuses on inimesed
anonüümsed ja kauged, neid ei
oska isegi kiruda. Mida siis te-

ha? Lasta elul niisama mööda
tuhiseda? Kindlasti mitte.
Sinu kodu on sinu kindlus.
Oma elu saate juhtida ise, kui
juhtimise oma kätte võtate. See
ei ole kõige lihtsam, aga see on
võimalik. Ma ei tea, kuidas on
valitud külavanemaid mujal,
aga saan rääkida meie küla kogemusest. Minu arvates oli see
nutikas.
Meil tehti nii: väikesesse külapoodi seati üles valimiskast,
kuhu iga külaelanik võis jätta kandidaadi nime, kes tema
arvates sobiks kõige paremini
täitma külavanema vastutusrikast rolli. Neid sai palju. Mõnda
nime rohkem kui teist, aga mitte see pole tähtis. Tähtis oli, et
inimesi, keda usaldataks oma
külaelu korraldama, oli palju.
Kokkulepitud päeval kogunes külarahvas ühe katuse alla,
avas urni ja tegi hääletuse. Tõsi, mitmed esitatutest tunnistasid, et nad on küll tänulikud,
aga ei tunne jaksu koorma vedamiseks. Asi ei olegi koormas,
asi on vastutuses ja vastutus on
tõesti suur. Mina olin valmis ja
küla oli ka valmis minu selja taha koonduma.
Ma ei teadnud kohe, millega ma nõustusin, aga otsustasin alustada otsast – ikka üks
samm korraga. Midagi tormi-

list pole juhtunud, aga olen kogenud, et selgroog kasvab. Olen
kogenud, et tänu külavanema
staatusele suhtutakse minusse
vallamajas tõsiselt. Mul on võimalik tõsta esile oma küla probleeme. Mul on õigus olla vajaduse korral tüütu, aga järjekindel ja mõjutada sellega elu oma
külas. Mul on võimalus osaleda ja kaasa rääkida Kaiu osavalla töös, kohtuda teiste külavanematega ja saada osa nende külade tegemistest, muredest, rõõmudest. Näha arengut
ja kokkukuuluvuse kasvu ehk
õlg õla tunnet. See on olnud nii
innustav, et ma ei saagi enam
aru, kuidas üldse võis olla varem teisti.
Meie liigume edasi. Kuidas
on teiega, suuremad või väiksemad külad ja alevikud? Kus
on Kaiu esindaja, Juuru, Järlepa? Teid on teie inimestele väga
vaja. On vaja kedagi, kes oleks
oma inimeste vedur ja eestkõneleja. Keegi, kes pole palgaline, kes võtab vagunid enda taha vedada, sest talle on elu tema elukohas oluline. Otsige nad
üles ja kandke pjedestaalile. Tekitame sünergia, kõik külavanemad koos, ja tõestame, et elu on
elamist väärt. Igas külas.
IIRIS SALURI, KUIMETSA KÜLAVANEM



Head vallaelanikud! Kutsume kõiki vallakodanikke enda kodus ja ettevõtetes tekkivaid jäätmeid sorteerima.
Selleks, et prügi sorteerimine oleks teie jaoks lihtsam ja arusaadavam, oleme koostanud juhendmaterjali, kuidas prügi sorteerida.
Hoiame oma koduümbrused puhtad ja säästame loodust!



SOrDI
prÜGI

paKENDIJÄÄTMETE SORTEERIMINE
Pakendid kogu eraldi ning vii pakendite tagastus- või kogumispunkti.
Võimalik on koguda nelja liiki:
1. klaaspakendid;
2. tagatisrahaga pakendid ehk pandipakendid;
3. segapakendid;
4. paber- ja papp-pakendid.
Kogumispunktides on kindlasti olemas segapakendikonteinerid.
Kogumiskohas võib olla eraldi konteiner klaaspakendite ning kartong
ja paberpakendite jaoks.
pakendid saab ära anda tasuta.
Lähima pakendikonteineri asukoha kohta saab infot taaskasutusorganisatsioonidest või Rapla Vallavalitsuse keskkonnaspetsialistilt.
Liigiti kogutavad pakendijäätmed peavad olema puhtad ning need
tuleks vajaduse korral enne konteinerisse viimist üle loputada.
Suuremahulised pakendid (näiteks pappkarbid ja -kastid, mahlapakid)
suruge enne konteinerisse asetamist kokku.

SeGapakend





klaaSpakend




konteinerisse võib panna:
värvilisest ja värvita klaasist pudelid
ja purgid (näiteks karastusjookide,
mahlade, siirupite, alkohoolsete jookide
taara); kosmeetika- ja hooldustoodete
klaaspakend.

konteinerisse ei panda:
akna- ja lehtklaasi, valguslampe ja elektripirne,
eriotstarbelist ja peegelklaasi, keraamikat ja portselani
(näiteks toidunõud).

NB! Klaaspakendid võib panna segapakendikonteinerisse, kui kogumiskohas või selle läheduses ei ole eraldi klaaspakendikonteinerit.

taGatiSraHaGa pakend
(ehk pandipakend)

on vaja viia tagasi pakendite
tagastuspunkti, ainult nii saad
pakendi eest tagatisraha tagasi.
Kõikide pandipakendi
märgiga pakendite tagatisraha
on 10 senti.

konteinerisse võib panna:
plastpakend (näiteks plastist
joogipudelid ja -kanistrid,
kosmeetika- ja hooldustoodete
pakendid, sh šampoonipudelid, muud plastpakendid,
kilekotid, pakkekile); puitpakendid, tekstiilpakendid;
metallpakendid (näiteks alumiiniumist ja muust metallist
joogipurgid, toidu- ja joogipakendite metallkaaned
ning -korgid, puhtad konservikarbid ja muud puhtad
metallpakendid; kartongist joogipakendid (näiteks mahla-,
piima-, jogurti- ja veinipakid).

konteinerisse ei panda:
plastist tarbeesemeid, hügieenisidemeid ja mähkmeid,
mänguasju, kummist tooteid, ohtlikke aineid sisaldavaid
pakendeid, rõivaid, jalanõusid, ehitusmaterjale, põllumajandusplasti, ohtlike ainetega määrdunud pakendeid
(näiteks liimipakendeid, värvi- ja lahustipakendeid), ohtliku
aine märgisega tähistatud tooteid sisaldavaid pakendeid,
määrdunud või toodet sisaldavad kartongpakendid.

kartonG- ja paberpakend
konteinerisse võib panna:




pappkastid ja -karbid; paberist pakendid
(näiteks paberkotid, pakkepaber); lamineerimata kartong; lainepapist pakend.

konteinerisse ei sobi:
ajalehed, ajakirjad, raamatud, määrdunud või vettinud paber ja papp, fooliumi või kilet sisaldav paber, papp, kartong
(näiteks mahlapakid), pehmepaber (näiteks tualettpaber),
mähkmed ja hügieenisidemed, kile, foolium, kopeerpaber,
vahtplast, ehitusel kasutatav paber ja papp.

NB! Kartong- ja paberpakendid võib panna segapakendikonteinerisse,
kui kogumiskohas või selle läheduses ei ole eraldi kartong- ja
paberipakendi konteinerit.
Pakendikonteinerisse on lubatud viia
ainult pakend, mis ei sisalda toodet!
Jäätmete asetamine pakendikonteineri
kõrvale on keelatud!
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Maal on mõnus!

M

Raikküla piirkonna koordinaator Anne Leht tõdes, et maale elamise päeva korraldamine pani inimesed koos tegutsema, mõtlema, kavandama ja siis laupäeval
koos ka seda kõike ka nautima.
„Kui kogukonnad koos valdadega on
oma elu üle uhked, tõmbab see ka teisi
kaasa. Inimene liigub sinna, kus teda oodatakse. Meie algatus on mõeldud seda sõnumit ja koostööst sündivat sünergiat võimendama,“ ütles Eesti külaliikumise Kodukant juhatuse liige Krista Habakukk esmakordse maal elamise päeva lõpetuseks.
Suur-suur tänu piirkondade asutustele ja ettevõtetele ja korraldajatele, kes
olid nõus sellise algatusega kaasa minema ning kogukonnale ja külalistele oma
uksed avama. Meil on toredad inimesed
ja mõnus elada.

ANDRES SAHKUR, HUVIJUHT

FOTO: EVA HINDREMÄE

FOTO: KAIDI KALF

seum viis kõik huvilised rändama ajalooradadele ning külalisi võttis vastu ka muuseumi peamaja.
Registreeritud osalejaid oli Raikküla
piirkonnas 233, neis enamik kohaliku
kogukonna liikmed. Rahvast liikus ringi
küll rohkem, kuid kõik ei registreerinud
end. Juuru piirkonda jagus üheksa asutuse peale ligikaudu 360 külastajat. Üsna
ootuspäraselt olid maal elamise päeval kohaletulnud enamasti praegused ja endised
Juuru piirkonna elanikud. Hea meel on tõdeda, et oli ka just hiljuti maale kolinud või
maale kolimise mõtetega kodanikke, kes
käisid lasteaedade ja võimalike töökohtadega tutvumas. Kohale jõuti nii Tallinnast
kui ka teistest ümberkaudsetest valdadest,
tõenäoliselt kõige kaugemad huvilised aga
hoopis Saaremaalt.

R

apla Vesiroosi Kool osales 20. septembril maailmakoristuspäeval. Mõned õpetajad käisid koos
õpilastega tundide ajal koristamas ja paljud lapsed ka pärast tunde. Õpilasi osales koristuspäeval üle
200 ehk pea pool kogu kooliperest. Kui peamised
ülesanded oli koristada pisiprügi, siis tegelikult koristasime kogu kooliümbrust kõigest, nii et 2,50 m3
suurune konteiner sai täis!
Alguses olnud arvamus, et ega suurt nagunii pole
koristada, kui meid nii palju on, sai kohe ümber lükatud. Mida lähemalt maad vaatasid, seda rohkem
loodusesse mitte kuuluvat näha oli. Ühes kõrvalisemas tiigikeses veetsime pea terve tunni, kuna sinna
oli aastatega mitu kilekotitäit prügi kogunenud alates vanast rehvist ja lõpetades vana vedruvoodiga,
rääkimata maha loobitud konidest ja taarast.
Viha tekkimisest inimkonna ja tarbimise vastu päästsid meie õpilased, kes koristasid kogu hingega. Ise ütlesid nad kogu aeg, et teevad seda enamasti loomade pärast. Neli viiendikku hüüdsid külma vette pudelitele järgi minnes: „KILPKONNADE
NIMEEEEEL!!!“ See oli vapustav.





Maailmakoristuspäev



aal elamise päevast 28.
septembril võttis osa 36
omavalitsust, nende seas
ka Rapla vald. Sellel aastal ootasime huvilisi Juuru ja Raikküla piirkonnas.
Raikküla piirkonnas avas oma uksed
mitu asutust: Kabala Lasteaed-Põhikoolis peeti lõikuspidu ja tutvuda sai Kabala,
Lipa ja Purku lasteaiarühmadega. Kabala
ja Purku raamatukogu uksed olid avatud,
Raikküla vabaajakeskuses oli palju põnevaid ettevõtmisi nii lastele kui ka täiskasvanutele. Purkus sai teha tutvust ka Eesti
huumorimuuseumi väljapanekutega. Kabala mõisas oli avatud näitus keraamikaringi eelmise hooaja töödest ja tutvustati ka uue hooaja plaane. Kontserdil esines Kabala Lasteaed-Põhikooli ukuleleansambel, Eleri Rahuoja ja Kabala segakoor.
Juuru piirkonnas oli avatud üheksa ettevõtet ja asutust: värskelt renoveeritud
Juuru Eduard Vilde Kool ja Raplamaa aasta äritegu 2018 Höhle OÜ, mida tõenäoliselt niisama vaatama ei lähe, aga külastuspäeval oli see võimalik. Maal elamise päev
andis suurepärase võimaluse tutvuda lähemalt omaenda piirkonna asutuste ja ettevõtetega. Lisaks said soovijad jätta oma
andmed Arca Nova ja Höhle tehasesse, et
võimaluse korral seal edaspidi tööle asuda.
Juuru rahvamaja kollektiiv pakkus sisutihedat eeskava ning terve päev saadi
seal osa mitmesugustest ettevõtmistest.
Lasteaialapsed koos õpetajatega olid ette valmistanud näitused ja muusikalised
vahepalad, lisaks oli lastele tellitud Juuru teatri etendus. Mahtra Talurahvamuu-

JÄÄTMETE SORTEERIMINE
SeGaolMejÄÄtMed
ehk prügi





konteinerisse võib panna:

patareid ja akud vii tasuta ükskõik millisesse poodi,

kus neid müüakse. Sul ei ole kohustust uut patareid või akut osta.
Poodides on spetsiaalsed konteinerid patareide ja akude kogumiseks.
Patareid ja akud ja saad kauplustesse ära anda tasuta.

elektri- ja elektroonikaSeadMete jäätmed vii poodi,

väikeses koguses klaasikillud, kodumajapidamises tekkiv
väikses koguses kasutatud toiduõli; kodus lõigatud juuksed;
kasutatud paberkäterätid ja -taskurätikud; leivakoti
klõpsud; vanad riided; jalanõud; laste mähkmed; kassiliiv;
tampoonid-hügieenisidemed; kasutatud kondoomid; vatt;
katkised nõud (potid, pannid, taldrikud jne); tuhk (jahtunult);
pastakad ja viltpliiatsid; remonditarbed, nagu kasutatud
pintslid, värvirullid, kipsplaadi tükid jms.

kust kavatsed osta uue toote. Pood peab vana seadme vastu
võtma, kui ostad samast poest uue sarnase seadme. Kui ei ole
kavatsust uut seadet osta, tuleb vanad seadmed viia lähemasse
elektroonikaromude kogumispunkti või jäätmejaama, kus neid vastu
võetakse. Juppideks lammutamata seadmeid saab ära anda tasuta.
Kui seade ei ole tervik, siis võidakse küsida puuduva osa materjali
eest raha küsida.

konteinerisse ei panda:

või autolammutustöökotta (romulasse). Romusid saab ära anda
tasuta, romulad võivad romu vastuvõtmisel ka väikse tasu maksta.
Kindlasti küsi lammutustõendit, sest ainult lammutustõendi
esitamisel kustutatakse Maanteeametis auto registrist.

ohtlikke jäätmeid, ehitus- ja lammutusjäätmeid,
elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid, vanu
rehve, patareisid ja akusid, biolagunevaid aiajäätmeid,
suurjäätmeid (nt mööbel), ravimeid.

oHtlikud jÄÄtMed on vanad ravimid; päevavalguslambid;

säästupirnid; elavhõbedat sisaldavad kraadiklaasid; vanaõli; õlifiltrid;
õlinõud; õlised kaltsud; värvi-, laki- ja liimijäätmed; lahustijäägid;
pestitsiidid ja väetised; kodukemikaalid. Eraisikud saavad ohtlikud
jäätmed ära anda tasuta. Ohtlikud jäätmed vii ohtlike jäätmete
kogumispunkti või jäätmejaama. Vanad ravimid saab viia ka apteeki.

eHituS- ja laMMutuSjÄÄtMed on soovitatav koguda
eraldi: puit-, metall- ja püsijäätmed (näiteks tellised) ning muu
ehituspraht. Ka suurema koguse klaasikildude jaoks tuleb
tellida ehitusprahikonteiner. Ehitus- ja lammutusjäätmed tuleb
viia jäätmejaama või anda üle jäätmekäitlejale. Ehitus- ja
lammutusjäätmete ära andmine jäätmejaama on tasuline.
riided ja jalatSid. Korralikud ja puhtad riided

ning jalatsid, mida on võimalik taaskasutada, vii
Raplas turu juures olevatesse riidepunkt.ee
rohelistesse riidekonteineritesse.

roMuSÕidukid vii sama automarki müüvasse kauplusesse

vanareHvid vii vanarehvide kogumispunkti. Vanarehvid saab

kõikidesse vanarehvide avalikesse kogumispunktidesse ära anda
tasuta, sõltumata rehvide kogusest. Kogumispunktid peavad jääma
rehvide kasutaja elukohajärgse maakonna piiresse. Juhul kui on
aastatega kogunenud suurem rehvikogus (näiteks veoautokoorem
rehve), tuleks enne ühendust võtta mõne tootjaga (andmed leiab
probleemtooteregistrist), et uurida, kuhu võib Rapla vallas suurema
koguse rehve viia.

kaSutatud MÖÖbel vii jäätmejaama. Kasutatud mööbli ära
andmine jäätmejaama on tasuline.

JÄÄTMEJAAMAD RAPLA VALLAS
RAPLA JÄÄTMEJAAM
• Ülejõe küla, Rapla vald
• Avatud E 8–14; T–R 9–17, L 9–15
• Riigipühadel suletud
• Telefon 484 2237, 512 5847

Elektroonikaromude ja vanarehvide kogumispunkt
VALTU KAUBAHOOV (Agrovaru plats)
• Avatud E–R 9–17 ning L 9–14
• Telefon 526 0891, 526 0984

vanapaber ja -papp
Vanapaberit ja -pappi saab üldjuhul ära anda tasuta
või palju odavamalt kui segaolmejäätmeid.




konteinerisse võib panna:
ajalehed, ajakirjad, pappkastid, kataloogid,
reklaammaterjalid; vihikud; trükiga ja puhtad kirjaning joonistuspaberid; ümbrikud; kaanteta raamatud;
paberist või papist pakendid.

konteinerisse ei panda:
määrdunud või vettinud paber ja papp, majapidamispaber,
kasutatud pabernõud, kartongist joogipakendid, kile,
foolium- ja kopeerpaber, kommi- ja jäätisepaberid.

biolaGunevad jäätmed




konteinerisse võib panna:
puu- ja köögiviljad, pagaritooted (leib, sai), lihaja kalatooted, kohv ja tee koos filterpaberiga,
lõikelilled, köögipaber ja salvrätikud, munakoored
ja papist munarestid, määrdunud papp ja paber.

konteinerisse ei panda:
suures koguses aia- ja haljastusjäätmeid, vedelikku,
kilet ja pakendeid, suppi, kastet, suuri konte, suitsukonisid,
muid olmejäätmeid.

NB! Kui panete biolagunevad jäätmed konteinerisse kotiga, peab
ka kott olema biolagunev (näiteks paber või muu biolagunev
materjal). Biolagunevad jäätmed ning aia- ja
haljastusjäätmed komposti piisava
ruumi olemasolu korral oma aias
või vii jäätmejaama.
Korteriühistud, kus on
kaheksa või enam korterit,
on biolagunevate jäätmete
konteiner kohustuslik.
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Kaiu kooli
traditsioonilised
suvelaagrid

Käsmu oskuslaager
Juba viiendat aastat toimetavad Kaiu kooli kunstiringi
õpilased õpetaja Kaia Saaremetsa juhendusel augusti alguses Käsmus Lainela puhkekülas oskuslaagris.
Laagrisse pääseda polegi nii lihtne, sest soovijaid on
alati rohkem kui kohti. Eelise saavad ikka need, kes kogu
kooliaasta vältel end kunstiringis püüdlikult üles näidanud, ja ka need, kel kodust
väljapoole saamine raskem
on.
Kolme laagripäeva jooksul proovitakse kätt väga
erinevates kunstitehnikates,
kuid üks, mis alati kindel, on
akvarellmaal Käsmu lahest
ja kividest.
Töö ja lõbu käivad ikka
käsikäes, pole ka meie laag-

ris teised reeglid. Suurim ahvatlus on ikka meri ja siin ei
loe, kas väljas on külm või
soe, „kalad“ leiavad ikka tee
vette …
Igal aastal on õnnestunud lastel ühe toreda vana
merekaru purjekaga merel
väike tiir teha ning Kuradisaare lähedal asuvasse kivihunnikusse oma soovikivi
poetada. Kui meri madal, ka
läbi vee saarele kahlata.
Alati tundub, et aeg laagris lendab eriti kiiresti: alles
tulime ja juba pakime asju.
Ei jäägi midagi muud üle, kui
järgmist augustikuud oodata.
Laagris valminud töödest pannakse kooliaasta alguseks Kaiu koolimajja üles
näitus. Seega on kõik huvilised oodatud vaatama!

Raplamaa ProgeTiigri infopäev
Rapla Vesiroosi Koolis

R

aplamaa ProgeTiigri infopäev
toimus 26. augustil Rapla Vesiroosi Koolis. Infopäeva korraldas Raplamaa ProgeTiigri
saadik Ly Torn ning ettekande
tegid veel ka Mari-Liis Peets
Insplayst (haridusvaldkonna juht) ja Kristine Asu HITSA-st (ProgeTiigri programmi assistent).
Kristine Asu tegi kokkuvõtte ProgeTiigri programmist. Ta rääkis sellest, kui
oluline on tänapäeval arendada õppijate
tehnoloogilist kirjaoskust ja digipädevusi,
et nad kujuneksid tehnoloogia tarbijatest
arendajateks ja loojateks. Kristine tõstis
esile selle, et ProgeTiigri 2019. aasta eesmärk on see, et koolides oleks 100-protsendiliselt võimalik korraldada IT-õpet
ning lasteaedades oleks IT-õppe korraldamine 70 protsendi ulatuses. Praegu on
meie maakonnas need näitajad veidi väiksemad, koolides umbes 90 ja lasteaedades
50 protsendi lähedal. Lisaks rääkis ta
sellest, kuidas ProgeTiigri programm aitab IT arengule kaasa ning missuguseid
üritusi ja võistlusi selle programmi raames korraldatakse.
Põnev avastus osalejatele oli
HITSA Teekaardi rakendus
(https://www.hitsa.ee/teekaart), mille abil on igal asutusel võimalik leida just need lingid ja tegevus, mida saab õpilastega rakendada ja kasutada. Lisaks
tutvustas Kristine ProgeTiigri "Tulevikutegija 2019" projekti, kus saavad osaleda lapsed lasteaiast gümnaasiumi lõpuni.
Kristine tutvustas osalejatele ProgeTiigri
võrgustiku tööd ja seda, et igas maakonnas tegutsevad ProgeTiigri saadikud, kes
toetavad haridusasutusi IT-õppe sisseviimisel jagavad informatsiooni infopäevade,
koolituste ja veebiseminaride kohta ning
korraldavad üritusi. Üle Eesti on ProgeTiigri võrgustikuga seotud 857 haridusasutust: 94 protsenti koolidest ja 68 protsenti lasteaedadest.

FO

Allakirjutanu tegi kokkuvõtte ProgeTiigri kevadisest küsitlusest, kus selgus,
et enamik koole ja lasteaedu vajavad tuge
ja nõu IT-õppe süvendamiseks. Hea on see,
et maakonnas leidub juba neid koole ja lasteaedasid, kus rakendatakse järjepidevalt
IT-õpet ja kus hangitakse regulaarselt
seadmeid juurde ning mille töötajad koolitavad ennast selles valdkonnas. Tähtis on koostöö, eelkõige just erinevate astmete asutuste vahel. Koolid võiks rohkem
koostööd lasteaedadega teha.
Abiks on ka näidistundide nägemine, sest siis saadakse ülevaade sellest, kuidas on võimalik mingisugust tehnoloogilist vahendit koolis
või lasteaias kasutada.
Väga suur osakaal on maakonna arengus huviringidel, sest enamikus koolides
on IT- ja robootikaringid, milles osaleb
suur hulk maakonna lapsi. Ly Torn tutvustas osalejatele ProgeTiigri kogumikku (http://www.progetiiger.ee/), kuhu on
koondatud materjalid erinevate seadmete ja keskkondade kohta, mille kaudu on
võimalik arendada õpilaste tehnoloogilist
kirjaoskust ja digipädevusi.
Mari-Liis Peets tutvustas uusi tehnoloogilisi vahendeid ning rääkis STEAM-i

saavad teha erinevaid töid:
nii on nad olnud abiks raja,
territooriumi ning ruumide
korrastamisel, värvimisel ja
mööbli puhastamisel.
Samuti on osalejad saanud kätt proovida rajakohtuniku ametis, supi jagamisel ja lastega tegelemisel. Juhendajad leiavad, et selline
võimalus arendab laste kohuse- ja vastutustunnet ning
samas saadakse aimu töö ja
palga suhtest, sest laagris
tööga saadud raha on enamikule esimene nende endi
teenitud palk.

Laagreid korraldab Leaderi projekti toel MTÜ Kaiu Koos
koostöös Laansoo Motokross Team MTÜ-ga.
KÄSMU LAAGRIS OSALEJATE NIMEL LILY

KONONOVA
TÖÖLAAGRI JUHENDAJAD MARIKA HÕBEMÄE JA KAIRI UDAM

Raikküla kultuurikeskuses on avatud
NADJA KOHVIK juba kella 14-st.
Piletid on eelmüügil Raikküla kultuurikeskuses alates
10. oktoobrist. Helista ja broneeri pilet tel 516 0783
Juuru rahvamajas palutakse osalemisest
ette teatada tel 5620 2664

T
LY

OR

N

õppevahenditest.
Tal oli kaasas erinevaid programmeeritavaid
vahendeid ja roboteid ning lisaks rääkis ta STEAM-i looduslaborist, mis toimib Globisensi seadmetel. Ta
rääkis ka Robomentori programmist, kus
õpetajad/mentorid jagavad ideid ning toetavad ja innustavad koolides ja lasteaedades robootikaga seotud vahendeid kasutama. Lisaks tutvustas ta joonistusvõistlust
„Minu esimene start-up”, mis on mõeldud
5–12-aastastele lastele.
Infopäev lõppes ajurünnakuga, kus iga
rühma sai ülesande kirjutada veebitahvlile ideid, kuidas on võimalik arendada
koolides ja lasteaedades laste digipädevusi ning kuidas on saaks koolides ja lasteaedades robootikat ja programmeerimist
õpetada. Ideid tuli palju ja kokkuvõtteks
võib öelda, et infopäev oli väga sisukas ja
samas ka ideederohke. Iga osaleja sai endaga kaasa mõtteid ja ideid, mida oma kolleegidele tutvustada ja lastega koos teha.
Oluline on hoida ennast kursis uue
infoga ning seetõttu on Raplamaa ProgeTiigril olemas oma Facebooki leht. Lisaks edastatakse uut informatsiooni e-kirja teel ja peagi valmib Raplamaa ProgeTiigri veebileht, kuhu koondatakse uudiseid toimunud ja toimuvate ürituste ning
koolituste kohta. Koos ühe võrgustiku ja
meeskonnana suudame oma maakonnas
palju korda saata.
LY TORN, RAPLAMAA PROGETIIGRI SAADIK

Töölaager
Kui Käsmu oskuslaagris saavad osaleda kunstihuvilised
õpilased, siis meie kohalikku laagrisse võivad tulla õpilased, kes töö tegemisega sina peal on.
Kolmandat suve järjest
on Kaiu kooli direktor Hannes Vald ning Kuimetsa vanatehnikapäevade ja tähesõitude eestvedaja Juhan Laansoo leidnud hea võimaluse rakendada kooli vanemaid õpilasi ürituse ettevalmistusse.
Laagrid toimuvad augustikuu alguses enne vanatehnikapäevi Kuimetsas. Noored

:
TO

Linda Rausi 110. sünniaastapäeva tähistamiseks ja
"EV 100 igas külas" projekti raames avatakse
26. oktoobril kell 12
Purku koolimaja juures Linda Rausi mälestuspink.
Esinevad rahvatantsijad ja Kabala segakoor.
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Suur tänu Madis pärnale! tänu tema pealehakkamisele on alus 30 aastat
FOTOD: JANA KOPPEL
võidu joostud.
alu suurjooksust võttis tänavu osa 89 jooksjat.

Alus algas õppeaasta
sportlikult ja lustiliselt

S

eptember on alati täis elevust, saginat ja palju uut.
Alu Koolis on september
alanud koos 13 särasilmse ja uue esimese klassi
lapsega. Kuu ajaga on nii
lastel kui ka õpetajatel
mõnus koolirütm juba sisse saanud.
Õppeaasta algus on Alus olnud alati spordihõnguline. Seda juba aastaid.
Virve ja Madis Pärn korraldasid
sel aastal juba 19. tillujooksu, mis on
olnud siinsete lasteaiarühmade traditsioon pikka aega.
Pisikesed sportlased kogunesid
18. septembril õhinaga kooli ja lasteaia esisele hoovile. Tillujooksu kõige pisemad osavõtjad, sõimerühma
lapsed, olid kõik väga tublid ja jõudsid koos õpetajatega samuti võiduka

lõpuni. Jooksjatel olid põsed punased nagu sügisesel õunal, sest mis
saab parema tervise tuua kui liikumine värskes õhus. Kõiki jooksjaid ootas ilus kuldne medal. Medali riputas
kaela Alu Kooli direktor Ülle Riisalu
ja oli uhke tunne, kui see poodiumil
kõigile kaela sai.
Tillujooksu selle aasta kiireimad
olid Naerulindude rühmast Elenora
Saar ja Artur Neeme. Kokku jooksis
92 lasteaialist. Samal ajal said koolilapsed vahetunni ajal terrassi peal
tantsuvahetundi pidada ja lõbus trall
värskes õhus on hea vaheldus koolipingile. Lastele väga meeldib värskes
õhus muusikat kuulata ja julgemad
panevad ka puusad nõksuma.
Alu kandi spordiüritused ei piirdu ainult lasteaia tillujooksuga, vaid

üleeuroopaline spordinädal sai alguse 20. septembril Alu minijooksu ja
Alu suurjooksuga. Kuni 12-aastased
lapsed olid oodatud minijooksule distantsiga 1,5 km ja õhtul said täiskasvanud läbida 5,1 km rada ümber Alu
aleviku. Minijooksul osales 87 jooksjat. Kiireimad tüdrukute vanuserühmadest olid Grete Korsen, Lisete Jüriado, Lilli Lauretta Lepikult ja Mia
Malv. Poistest olid kiiremad Joonas
Kruusimägi, Sarpedon Hüseyin Altan, Kaspar Kivisalu ja Karel Korsen.
Alu suurjooksust võttis osa 89
jooksjat ja üheksa kepikõndijat. Kiireimad jooksjad naiste seast olid sellel aastal Liilia Kesküla, Ritve Reinumäe, Evelin Umalas, Angela Tiik,
Brigitte Panker ja Karmen Maripuu.
Meestest võidutsesid Ain Kilk, Mee-

Sadolini SpordiHooneS
l, 5. okt kl 10 rapla maakonna karikavõistlused saalihokis
p, 6. okt kl 16 paf eesti-läti korvpalliliiga kohtumine avis utilitas rapla – bk liepāja
r, 11. okt kl 19.30 Saku ii liiga kohtumine rapla kk – ka tallinn kalev
l, 12. okt kl 12 u16 eMv kvalifikatsioonimängud korvpallis
p, 13. okt kl 12 u16 eMv kvalifikatsioonimängud korvpallis
r, 18. okt kl 19 naiste esiliiga kohtumine rapla korvpallikool – oSk
l, 19. okt kl 11 koMo rattaklubi rapla CX – Soudal karikasarja iv etapp (vesiroosi terviserajal)
l, 19. okt kl 17 paf eesti-läti korvpalliliiga kohtumine ais utilitas rapla – taltech
l, 2. nov kl 17 paf eesti-läti korvpalliliiga kohtumine avis utilitas rapla – bC kalev/Cramo

Medali said kaela alu kooli Mürakarude rühma ja Metsapõnni rühma mudilaFOTO: SILLE VALINU
sed, nende taga seisab Madis pärn.

lis Merenäkk, Enari Tõnström, Hendrik Peterson, Artur Skatškov ja Bert
Joosep Panker.
Lastele ja täiskasvanutele pakkus
spordihoone staadionil silmailu juubelijooksu tähistamiseks imeline ilutulestik, mis pani punkti 30. Alu jooksudele.
Spordinädal lasteaias ja koolis jätkus mitmekülgselt. Lapsed said osa

Rapla Kesklinna Kool
pakub tööd

ÕPETAJA ABILE
Pakkumisi ootame 21. oktoobrini 2019. a.
Lisainfo telefonil 506 1322

saalihokist, tantsuvahetundidest, orienteerumispäevast ja spordipäevast.
Täname Alu lasteaia ja kooli poolt
õpetaja Virve Pärna, Alu Spordiklubi esindajat Madis Pärna ja kogu Alu
suurjooksu korraldusmeeskonda, kes
nii tähtsa sündmuse korraldamisse
on panustanud!
SILLE VALINU

ÕPPE- JA ARENDUSJUHT

Alu kool
tänab
Alu Kool tänab Roadwolf OÜ
kooli parklate joonimise eest.
Tööd tehti professionaalselt
ja koolile tasuta.
ÜLLE RIISALU

DIREKTOR

Seeriavõistlus

Jookse ja kõnni
Rapla valla
terviseradadel

Rapla terviserajal

21. oktoobril kell 17

Osaleda võivad kõik, kes suudavad antud distantsi läbida.
Osaleja vastutab isiklikult oma tervise eest!
Vanusegrupid:
I gr
–4 a
II gr
5–7 a
III gr
8–12 a
IV gr
13–16 a
V gr
17–34 a
VI gr
35–49 a
VII
50–60 a
VIII
61 ja vanemad

P ja T
P ja T
P ja T
P ja T
M ja N
M ja N
M ja N
M ja N

NB! Distantsipikkused selguvad etapi alguses.
INFO
Aivo Sildvee, tel 510 9491, e-post kaiu@raplakultuur.ee
Anabel Kinkar, tel 5553 1785

Rapla
piirkonna
eakad
vesivõimlejad
ja ujujad
Alustame sügishooaega
1. oktoobril.
Vesivõimlemine
toimub teisipäeviti.
Buss Valtu ujulasse
väljub:
• Alust kell 13.30
• Rapla Kesklinna
peatusest kell 13.40
• Tagasi ujulast väljub
buss kell 15.45
Maret 5332 0464
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Spordipäev
Vändras

12. oktoobril algusega kell 10
Raikküla Valla Vabaajakeskuses
Lipa koolimajas
Täiskasvanud õppija nädala raames

Õpime valmistama
erinevaid kinketaskuid

V

ändras toimus 22. augustil VII üle-eestiline
erivajadustega inimeste spordipäev. Osalejaid oli 130.
Sõitsime hooldekeskuse juurest bussiga Vändrasse. Meid võttis vastu karu, kes
pakkus kommi. Alustuseks saime hommikusööki ja meile anti numbrid. Peale sööki läksime staadionile. Kõigepealt oli võimlemine. Peale seda toimus teatepulgajooks. Esimesena hakkas naiste 60 m jooks, meestel oli esimene ala kuulitõuge. Naistel oli teine ala kaugushüpe, meestel oli 60 m jooks. Siis
oli naistel kuulitõuge ja meestel kaugushüpe. Peale selle
oli meeste 400 m jooks ja naiste 400 m jooks. Viimane
ala oli teatevõistlus, kus võistkonda kuulus viis inimest.
Vahtra tugikeskuse poolt alustas Kadri Kikk ratastooliga. Seejärel jooksis Anne Kaas, Tiit Ojavee, Madis Ojavee, Renee Kuum.
Naiste 60 m finaalis sai Kadri Kikk II koha. Madis
Ojavee sai finaalis kuulitõukes II koha tulemusega 7,01 m.
Kaugushüppes sai Madis I koha. 60 m jooksus sai kolm
Vahtra meest – Kahro Ader, Ahti Laoväli ja Tarno Kallasväli – finaali. Sealt sai Ahti Laoväli II koha. Meie Tarnoga
jäime napilt neljandaks. Kadri Kikk sai 400 m jooksus II
koha. Anne Kaas sai kuulitõukes I koha. Kokku said vahtrakad seekord kuus medalit: kaks kulda ja neli hõbedat.
Võistlused olid väga hästi korraldatud. Võistlejatele
väga meeldis. Kõik oli hästi organiseeritud. Kui üks ala
lõppes, algas kohe uus. Ilm oli ka ilus.
Jõudu korraldajatele uute võistluste ettevalmistusteks.
KAHRO ADER

RAPLA HOOLDEKESKUSE TUGIKESKUS VAHTRA

Rapla
Lasteaed
Päkapikk
ootab külla
oma endisi lapsi ja
vanemaid

lasteaia 35. sünnipäeval
Päkapiku kohvikusse

23. ja 24. oktoobril kell 16.00 – 18.00.

Juhendaja Marge Oruväli
Osalustasu 5 €
Info ja registreerumine kalfanne@gmail.com
või 5361 1901

rapla Hooldekeskuse vahtra tugikeskuse vahva võistkond.

Medalistid
anne kaas
(vasakult),
kadri kikk,
Madis
ojavee
ja ahti
laoväli.
FOTOD:
TIINA AZOJAN
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ÕnnitleMe

100

ilSe kuuSinG

90

voldeMar veerSalu
aino Miralda Sunni
inGrid taltS
vilMa taMM
lea MuStallikaS

100

96
94
94
91
90

80

ellen-jolanda
SillaMaa
aSta-reGina
kuuSeMetS
aino-arMilda
HaaSMaa
Helje teraSe
Harri laiapea
laine oGa
karl Õunapuu
vilMa eeSMÄe
ellen lauriMaa
erna einaMa
leili peeterSoo
Hilja kallaSte
linda aruSaar
Mart kanGur
leili kaaS
Heldur treiMann
oSkar nariS
reino MÄGilainen
MiHkel nikkel
inGe Sepp
Helju evinG
ilMa-adele karuoja
eevi talu

89
89
88
88
88
87
87
87
87
87
87
86
86
86
85
85
85
84
84
84
84
83
83

lia SoloM
rudolF eideMan
SalMe luGiMa
oldi leMber
eevi uuStallo
enno kaljaS
aino ilveS
eve-Malle arakaS
eevi noevere
tiit veteMaa
Hilje-aulaine
pÄrnapuu
kaljo kelve
Heljo eSnar
MiHkel taMMelaan
aSta-Mari oruvÄli
Meeli erM
linda raud
koidula aalde
elle Salur
Ülla vooMetS
MaiMu vaidla
eve jundaS
Mall nuudel
Mare paidla
Maie enna
vaido veSke
Mare leeGa
aino kÕrGeMa

70

Helle kabritS
pille Saare
ilMar taMM

83
83
83
83
83
82
82
82
82
81
81
81
81
81
81
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

75
75
75

r, 11. okt

kl 18 „vihmane päev new Yorgis“
(komöödia, romantika, alla 12 mittesoovitatav)

kl 20 „puutumatu“ (dokumentaal, alla 12 keelatud)
kl 14 „lumepoiss everest“ (animatsioon)
kl 17 „informaator“ (draama, krimi, alla 14 keelatud)
kl 19.30 „kui me hobusevargil käisime“ (draama)
k, 16. okt kl 18 „britt-Marie oli siin“ (komöödia, alla 12 mittesoovitatav)
kl 20.30 „kaksikmees“ (ulmepõnevik, alla 12 mittesoovitatav)
l, 19. okt kl 18 noorte filmifestival kaader 2019 filmide esilinastus
p, 20. okt kl 13 „Masingu maastikud“ 2. film
„inimesepoeg valgel laeval“ tasuta!
kl 15 „pahatar: kurjuse käskjanna“ (seiklus, fantaasia)
kl 18 „kiirtee põrgusse“ (põnevik, õudus, alla 16 keelatud)
kl 20 „Zeroville“ (komöödia, draama, alla 14 keelatud)
t, 22. okt kl 18 „igitee“ (draama, sõda, alla 16 keelatud).

p, 13. okt

kohtumine autoriga 23. okt rapla keskraamatukogus.

k, 23. okt kl 14 „lumepoiss everest“ (animatsioon)
kl 17 „kiirtee põrgusse“ (põnevik, õudus, alla 16. keelatud)
kl 19 „informaator“ (draama, krimi, alla 14 keelatud)
n, 24. okt kl 11 „taani laste animamudila“ (animatsioon)
kl 14 „taani noorte filmid – kasvuraskused“ (lühiMFid)
kino maale
tasuta päev
kl 17 „taani noorte segafilmilaegas“ (3 filmi,
soovituslik alates 6. klassist)

r, 25. okt kl 18 „Zombieland 2: topeltlask“ (komöödia, märul, õudus,
alla 14 keelatud)

kl 20.30 „Mary needus“ (õudus, alla 14 keelatud)
p, 27. okt kl 12 „playmobil. Film" (animatsioon)
kl 15 „Masingu maastikud“ 3. film „Surm on öömaja
põllul“ tasuta!
kl 17 „tundekeeled. vabatants“ (romantika, muusika)
kl 19.30 „aasta täis draamat“ (dokumentaal)
e, 28. okt kl 18 Cannes lionsi 2019 reklaamfilmide õhtu
k, 30. okt kl 18 „Salatuba“ (draama, müsteerium, alla 12 keelatud)
kl 20.30 „Zombieland 2: topeltlask“ (komöödia, märul, õudus,
alla 14 keelatud)

uued kodanikud
Gabriel ManivČuk
torMi taevaS
albert tulk

n, 31. okt kl 19 „jexi" (komöödia, alla 16 keelatud)
kl 21 „vanamehe film“ (animatsioon täiskasvanutele, alla 12 keelatud)

karl GuStav MÖlder
eliSabetH volMer
karolina karivere

MÄleStaMe laHkunuid
kalju kuuSik
tarMo vilu
jaak traHov
eriCH raat
allan krÖnStrÖM
linda jÜriS

Meeli kereM
klavdia taMMevÄli
vivi Haidak
irja kÕrveMaa
inGe Salvan

Rapla Keskraamatukogus

D
TEETUN UGA
RAAMAT
Teisipäeval,
29. oktoobril
kell 16. 00
Tutvustame uuemaid
väljaandeid ja räägime
lugemiselamustest
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rapla kultuurikeSkuSeS

Kui hing läbi kõiksuse kumab

11. oktoobril kell 9.45 ja kell 11 viljandi laste- ja
noorteteater reky etendus „jussikese seitse sõpra“.
pilet 8 eurot.
14. oktoobril kell 19 rakvere teatri etendus
„nagu peeglis“. draama purunenud paradiisist.
pilet 15/17 eurot
14. oktoobril kell 18 süütame linda toa akendel tuled.
Mõtiskleme ja meenutame linda kaasteelistega.
tasuta!
15. oktoobril kell 18 linda toa teisipäevatund perekond
uusbergiga. tasuta!
16. oktoobril kell 18 tervitus linda pihlakale
tammemäel.
17. ja 18. oktoobril kell 18 linda rausi 110.
sünniaastapäevale pühendatud tantsu-, laulu-,
sõnalavastus „Minek“. piletid 4/5 eurot eelmüügis.
19. oktoobril kell 9–16 sügislaat kultuurikeskuse taga.
info tel 5349 4417.
19. oktoobril kell 18 kinosaalis noorte filmifestivali
kaader 2019 filmide esilinastus.
19. oktoobril kell 19 rapla pereklubi kutsub:
nostalgialaks, laval tõnu raadik, Sven Začek ja
ansambel Fest.
21. oktoobril kell 10–14 doonoripäev.
25. oktoobril kell 18 vahtra tantsud tähtedega.
pilet 3 eurot.
1. novembril kell 18 black box’is „on hingede aeg“,
jutuvestmine täiskasvanutele. piret päär ja kulno
Malva. tasuta!
2. novembril kell 9–16 sügislaat kultuurikeskuse taga.
info tel 5805 0167.
7. novembril kell 17 rütmani galeriis leida laiuse
loomingule pühendatud näituse avamine. pärast
näituse avamist meenutavad kinosaalis leida laiuse
elu ja loomingut tiina lokk ning leida lähisugulane
Helve kuuskmann. linastub jüri Sillarti 2002. a
dokumentaalfilm leida laiusest.
8. novembril leida laiuse lühifilmid: „Õhtust
hommikuni“, „Mäed kui valged elevandid“,
„Sündis inimene“, „lapsepõlv“.
9. novembril linastub „nõukogude eesti“ nr 20
portreepala leida laiusest ja „kõrboja peremees“
filmi 40 aasta juubeli puhul. ja lõpuks „naerata ometi“.
on ka külalisi. jälgi reklaami!

Ly Ehin ja Valter Uusberg
Rapla Gümnaasiumi noortekoor
Riinimanda ja Pärt Uusberg
Rapla Riigimajas

5. novembril kell 16

7.

NOVEMBER

Raikküla Valla
Vabaajakeskuses
Lipa koolimajas
KELL 19

rapla
keSkraaMatukoGuS
Üritused

eelk rapla
Maarja-MaGdaleena
koGuduSeS

juMalateeniStuSed
eelk juuru MiHkli koGuduSeS
T–R, 1.–4. oktoober

kell 8.15

HoMMikupalvuSed kirikus,
Laul, sõna ja palve tööpäeva alustuseks.

L, 5. oktoober

kell 18
kell 19

laubaÕHta palvus kirikus
kontSert. kortsutaltsutajad „tuulest kantud viisid“
kirikus

p, 6. oktoober

kell 11

juMalateeniStuS arMulauaGa,
17. pp. pärast nelipüha, „jeesus annab elu“.

pühapäeval, 13. oktoobril kell 12
lõikustänupüha armulauaga jumalateenistus
Samaaria kojas Purkus

E–R, 7.–11. oktoober

kell 8.15

HoMMikupalvuSed kirikus

K, 9. oktoober

kell 19

palveoSaduS, Juuru ja Tuhala kogudus,
Juuru pastoraadis.

neljapäeval, 17. oktoobril kell 17
pastoraadi inglisaalis piiblitund, teema:
4.–5. sajandi kirikuisa Hieronymus

L, 12. oktoober

kell 18

laubaÕHta palvus kirikus

p, 13. oktoober

kell 11

Sõna- ja palveteenistus,
lÕikuStÄnupÜHa, „igapäevane leib“

E–R, 14.–18. oktoober

kell 8.15

HoMMikupalvuSed kirikus

K, 16. oktoober

kell 19

palveoSaduS, Juuru ja Tuhala kogudus, Oru mõisas.

L, 19. oktoober

kell 18

laubaÕHta palvus kirikus

p, 20. oktoober

kell 11

juMalateeniStuS arMulauaGa,
19. pp. pärast nelipüha, „Suurim käsk“
alustab leerikool (kell 12.30 pastoraadis)

pühapäeval, 13. oktoobril kell 12
lõikustänupüha armulauaga jumalateenistus,
kaastegevad segakoor ja pasunakoor, toome altarile
õnnistamiseks sügisande või ka nendest tehtud
küpsetisi ja hoidiseid. Pärast jumalateenistust
kõigile kaetud kirikukohv pastoraadis

pühapäeval, 20. oktoobril kell 12
armulauaga jumalateenistus
laupäeval, 26. oktoobril alates kella 9-st
kirikuaia ja pastoraadi ümbruse sügisene
suurpuhastus koos järgneva talgusupiga
pühapäeval, 27. oktoobril kell 12
misjonipüha armulauaga jumalateenistus

E–R, 21.–25. oktoober

kell 8.15

HoMMikupalvuSed kirikus

pühapäeval, 3. novembril kell 12
armulauaga jumalateenistus

K, 23. oktoober

kell 18

piiblitund Juuru raamatukogus

N, 24. oktoober

kell 17

piiblitund Kaiu raamatukogus

L, 26. oktoober

kell 18

laubaÕHta palvus kirikus

p, 27. oktoober

kell 11

juMalateeniStuS arMulauaGa,
20. pp. pärast nelipüha, „usk ja uskmatus“,
kirikukoHV pastoraadis,
oktoobrikuu sünnipäevalaste õnnitlemine

pühapäeval, 3. novembril kell 18
hingedeaja kontsert, segakoor Tuljak ja Tõnis Mägi
(piletitega)
neljapäeval, 7. novembril kell 17
pastoraadi inglisaalis piiblitund, teema: Benedictus
Suur (+547), läänekiriku munkluse ja kloostrielu
rajaja, Euroopa patroon

E–K, 28.–30. oktoober kell 8.15

HoMMikupalvuSed kirikus

N, 31. oktoober

juMalateeniStuS arMulauaGa,
uSupuHaStuSpÜHa, reformatsiooni aastapäev.

kell 18

22.–24. oktoobril tuntud inimene raamatukogus.
jälgi reklaami!
23. oktoobril kell 17.30 kohtumine Soome tuntuima
kirjaniku antti tuuriga
25. oktoobril kell 11–15 raamatukohvik
29. oktoobril kell 16 teetund
7. novembril kell 13 kohtumine kirjanik koidu Ferreiraga

Näitused

Märjamaa Muusika- ja kunstikooli õpilaste lõputööde
näitus, saalis
näitus sarjast „inimesed koguvad“, riina brecheri
pastakate kogu, fuajees vitriinis
näitus „100 aastat eesti ilma(teenistust) ja 99 aastat
kuusiku ilmajaama“, fuajee seinal

Teavikute näitused

„naer on terviseks“, kojulaenutuses
„auhinnatud raamatud: k. e. Söödi lasteluule auhind“,
lasteosakonnas
„101 eesti popmuusika albumit“, lugemissaalis

Tugigrupp sõltlastele
ANONÜÜMSED ALKOHOOLIKUD
Kohtumispaik: Raplas Põllu tn 6
teisipäeviti kell 18.00, ja laupäeviti kell 15.30
Rühma oodatakse eeskätt alkoholiga hädas
olevaid inimesi, kes tunnevad, et sõltuvus alkoholi
suhtes on hakanud nende elu mõjutama või segama.
Toibumisel kasutatakse 12-sammulist programmi, mis on
kliiniliselt tõestatud kui kõige efektiivsem omasuguste seas.
Läbides selle programmi, saavad inimesed oma elu üle
kontrolli taastada.
Info telefonil: 5682 9454
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60+ mootorsõidukijuhtide
täiendkoolitus
30. oktoobril kell 10
Rapla riigimajas

VÄÄRIKAS
MOOTORSÕIDUKIJUHT
OHUTULT LIIKLUSES

(Tallinna mnt 14, Rapla)

Koolitusel osalemine maksab inimesele 5 eurot,
koolitust rahastavad lisaks Maanteeamet, Rapla
maakonna terviseprojekt ja kohalik omavalitsus.
Koolitus hõlmab ka toitlustust ning 1,5 tundi
õppesõitu (toimub kokkulepitud ajal).
Registreerumine:
gerli.grynberg@mnt.ee või telefonil 5305 4499
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