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Statistika
Rahvaarv: 13 088
Pindala: 860 km2
Suurim asula:
Rapla linn 4865 elanikuga
Külasid 83, alevikke 5

Rapla Päkapiku lasteaeda tunnustati

T

artu Ülikooli eetikakeskus
tunnustas 10. detsembril
hea kooli ja hea lasteaia
nimelistes tunnustusprog
rammides osalenud hari
dusasutusi. Rapla Päkapi
ku lasteaiale anti hea las
teaia teerajaja märgis.
Hea lasteaia teerajaja tiitli ja lo
goga tunnustatakse lasteaeda, mis
teeb kogu organisatsiooni arendami
sel väärtuspõhist tööd, pöörates tähe
lepanu iga lapse individuaalse arengu
toetamisele koostöös eri osapooltega.
Logo kasutamise õigus antakse
lasteaiale üle koos hea lasteaia tee
rajaja tiitliga kolmeks aastaks. Tun
nustatavad lasteaiad on oma tegevusi
eneseanalüüsi vormis hinnanud. Hea
lasteaia teerajaja tiitli ja logo saaja
eneseanalüüsis kirjeldatud praktikad
on seostatud ja analüüsitud lasteaia
põhiväärtustest lähtudes. Analüüsi
koostamisse on kaasatud eri osapoo
led ning analüüsitud on ka varem või
tunnustusprogrammi esimeses eta
pis esile toodud kitsaskohtade ja aren
guvajadustega tegelemist.
Tunnustusprogrammis „Hea las
teaed kui väärtuspõhine lasteaed“
osalevad lasteaiad esitavad Tartu
Ülikooli eetikakeskusele juhendile
ja tunnustusprogrammis osalemise
tingimustele vastava eneseanalüüsi.

Eneseanalüüside hindamisel arves
tatakse lasteaedade oskust hea las
teaia eri aspekte kirjeldada ning ees
märgistada, tuua näiteid, hea laste
aia aspektidega tegelemist tõendada,
kitsaskohti ja arenguvajadust ana
lüüsida ning kitsaskohtadega tegele
mist veenvalt näidata. Eneseanalüü
sis on hinnatud ka need andmeko
gumise viiside kirjeldused, mida las
teaed kavatseb tu
levikus kasutama
hakata.
Eneseanalüüsi
de hindamise žü
riis on väärtusprog
rammi nõukogu esi
mees, Tartu Ülikooli
eetikakeskuse esin
dajad ning vajaduse
korral ka haridus- ja
sotsiaalteadlased.
Tartu
Ülikooli
eetikakeskus on toe
tanud ja tunnustanud
koolide ja lasteaedade
väärtusalast tegevust
alates 2009. aastast.
Oleme rõõmsad ja
õnnelikud tunnustuse
üle ning jätkame alus
tatud teekonda!
Katrin Antson

Päkapiku lasteaia direktor

Rapla Päkapiku
lasteaias on kibekiired päevad:
4. jaanuaril jõudis kohale moodulmaja, kus
avatakse veebruari alguses
uus lasteaiarühm
2–4-aastastele
lastele. Koha
saab 20 last.

Rapla Hooldekeskus hingab uues rütmis

Foto: Anne-Ly Pedaja

R

apla Hooldekeskuse hoo
ne Rapla linnas aadressil
Kuusiku tee 5 ootas põh
jalikku renoveerimist ju
ba pikemat aega. Võima
lused jõuda soovidest ka
tegudeni said olulise tõu
ke, kui avanes võimalus hankida lisa
rahastust. Töid alustati projekteerimi
sest 2020. aasta I pooles (partner oli
Visioonprojekt OÜ) ning ehitustööde
ni jõuti 2021. aasta alguseks. Ehitus
tööde partner oli Expolio OÜ, keda tä
name väga konstruktiivse ja tulemus
liku koostöö eest. Renoveerimine väl
tas pea kogu 2021. aasta ning hoones
se oli võimalik elanikud ja töötajad
tagasi kolida mullu detsembris.
Renoveerimisele kulus kokku 1,68
miljonit eurot. Lisaks Rapla valla va
henditele toetati Rapla Hooldekes
kuse renoveerimist meetme „KOVi
hoolekandeasutuste hoonetes ener
giatõhususe ja taastuvenergia kasu
tuse edendamine“ kaudu. Energia

tõhusustööde maksumus projektis
oli 678 735,07 eurot, millest 61% ehk
414 028,39 eurot oli toetus.
Uuendatud hooldekeskuses on
töötajatel, hoolealustel, külalistel
ning kõigil teenusepakkujatel ja tee
nusesaajatel märksa parem töökesk
kond ja sisekliima. Projekteerimisel
kavandati klientidele suuremad puh

ke- ja toitlustusalad ning tegevusruu
mid, hoolealustele võimaldati ka mõ
ned ühekohalised toad. Kasutusel on
ruumikas lift, ventilatsioonisüsteem,
uuendati küttesüsteemi, hoone katu
sele rajati päikeseenergiajaam jpm.

Uue planeeringu tulemusena saab
nüüd pakkuda majas ööpäevaringset
hooldusteenust 55 kliendile. Oluli
seks peeti ka töötajate töökeskkonna
parandamist. Personalile on loodud
uued puhkealad, riietusruumid ning

töökeskkonda toetavad abivahendid.
Praegu on veel osa majast uue mööbli
ootel. Hooldekeskuse uuendatud hoo
ne igati toetab klienti, see on valgusja õhuküllane ning toredate värvilahendustega.

Fotod : Katrin Kruus imägi

Hoone energiatõhusamaks muutmist
toetas Eesti riik
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Rapla vallavolikogu istungil
Rapla Vallavolikogu erakorraline is
tung toimus 16. detsembril Rapla
Vallavalitsuse II korruse saalis.
Istungi alguses võeti päevakorrast
välja punkt lisatasu ja täiendava
hüvitise määramiseks Juuru piir
konna koordinaatorile.
Kinnitati Rapla Vallavalitsuse kui
täitevorgani koosseis seitsmeliik
melisena (vallavanem ja kuus val
lavalitsuse liiget: kolm abivallava
nemat, finantsjuht ja kaks piirkon
na koordinaatorit).
Kehtestati 17. detsembrist 2021
Rapla Vallavalitsuse ametiasutuse
struktuur. Olemasolevate abival
lavanemate ametikohtadele lisaks
luuakse arengu-, ettevõtlus-, inno
vatsiooni ja avalike suhete abivalla
vanema ametikoht. Samuti on ka
vas jagada vallasekretäri vastutus
alas olev üldosakond kaheks, mil
le tulemusel väheneb üldosakonna
ametikohtade koosseis ning moo
dustatakse rahandusosakond fi
nantsjuhi vastutusalas. Lisaks sel
lele jaotatakse ümber piirkonna

koordinaatorite ametiülesanded,
vähendatakse nende ametikohtade
arvu kolmelt kahele ning arendus
juhi ametikoht liigub struktuuris
vallavanema otsealluvusest looda
va abivallavanema alluvusse.
Vallavalitsuse liikmeteks kinnitati
vallavanem Gert Villard ja valla
valitsuse liikmed Triin Matsalu,
Jüri Morozov, Küllike Orul, Marek
Mutli ja Anne Leht.
Määrati vallavalitsuse liikmetele
makstava hüvitise suuruseks 250
eurot kuus ja isikliku sõiduauto
ametisõitudeks kasutamise hüvi
tist kuni 250 eurot kuus peetud ar
vestuse põhjal.
Nimetati Rapla valla esindajateks
Eesti Linnade ja Valdade Liidu
üldkoosolekul Kalle Toomet, Alar
Mutli, Gert Villard, Jüri Morozov.
Määrata Kalle Toometi asendajaks
Rene Kokk, Alar Mutli asendajaks
Andrus Tamm, Gert Villardi asen
dajaks Triin Matsalu ja Jüri Mo
rozovi asendajaks Anne Leht.
Nimetati Rapla valla esindajaks Ees

ti Linnade ja Valdade Liidu voli
kogus Rene Kokk ja Gert Villard.
Määrata Rene Koka asendajaks
Kalle Toomet ja Gert Villardi asen
dajaks Triin Matsalu.
Määrati volikogu esindajad Rapla
valla munitsipaalkoolide
hoolekogudesse:
• Alu Kool – Andres Sahkur
• Hagudi Põhikool – Kalle Kilter
• Juuru Eduard Vilde Kool –
Kuuno Ahlberg
• Kabala Lasteaed-Põhikool –
Anne Kalf
• Kaiu Põhikool – Ülle Kiviste
• Rapla Huvikool – Kalle Kõiv
• Rapla Kesklinna Kool –
Erti Suurtalu
• Rapla Muusikakool – Jane
Schelejev
• Rapla Vesiroosi Kool – Alar Mutli
Kehtestati Rapla Päkapiku laste
aia Kuusiku rühma kohatasu suu
ruseks 2021. aasta oktoobrikuus
16,68 eurot seoses koroonaviiru
se tõttu rühma sulgemisega 08.–
22.10.2021.

Määrati vallavanem Meelis Mägi
le volituste tähtajalise lõppemise
tõttu hüvitist kahe kuu ametipal
ga ulatuses.
Määrati vallavalitsuse liikmetele
ametnikena teenistusülesannete
täitmise eest tulemustasu 50% ühe
kuu ametipalgast.
Määrati Rapla valla konsolideeri
misgrupi 2021.–2023. aasta ma
jandusaasta aruannete auditeeri
jaks audiitorbüroo ELSS OÜ.
Anti otsustuskorras Jerwakant
MTÜ kasutusse Valli külas asuv
Kabelimetsa kinnisasi.
Nõustuti Purila kruusakarjääri maa
vara kaevandamise keskkonnaloa
nr Rapm-069 muutmisega tingi
musel, et mõju keskkonnale on mi
nimeeritud ja kohalike elanike hea
olu tagatud.
Algatati Tuti külas Miku-Jüri detail
planeering eesmärgiga sätestada
tingimused üksikelamuala kavan
damiseks.
Võeti vastu Lepa tn 4a detailplanee
ring.

Vallavalitsuse istungid detsembris
ru tee algusesse uue ülesõidu la
hendust. Vallavalitsus palub kaalu
Anti ehitusluba moodul-lasteaia ehi
da teisi variante jalakäijate raudtee
tamiseks asukohaga Raplas Metsa
ületamise lahendamiseks.
pargi tn 1/1.
Informatsiooni korras saadi ülevaa
Seati sundvaldus Elektrilevi OÜ ka
de riigimaantee T15 uue trassiko
suks tehnorajatise ehitamiseks,
ridori eskiisiga seonduvatest prob
omandamiseks ja majandamiseks
leemidest.
Kasvandus ning Alus asuvale kin
Anda ehitusluba puurkaevude raja
nisasjale.
miseks Valtusse, Uuskülla, Iirasse
Arutati
Kaiu
alevikus
Kasvandu
tee
Seati hoonestusõigus maaüksuste
ja Mahtrasse ning saunahoone ehi
14
maaüksusel
asuvate
korteri

le, millel asuvad Elektrilevi OÜ-le
tamiseks Toomjasse.
omandite otsustuskorras võõran
kuuluvad alajaamad.
Tunnistati
kehtetuks vallavalitsuse
damist.
Määrati Tuti, Iira, Kalevi, Kuusiku13.
augusti
2007 korraldus nr 410.
Muudeti Tuti külas asuvate katastri
Nõmme külas asuvate kinnistute
Anti kasutusluba kaugküttetorustiku
üksuste sihtotstarvet.
jagamisel moodustatavatele uute
ja puhkeala kasutamiseks Raplas.
Kinnitati
Rapla
valla
teede
ja
täna
le katastriüksustele lähiaadressid
vate talihoolduseks aastatel 2022– Saadi ülevaade passiivse elektrooni
ja sihtotstarbed.
lise side juurdepääsuvõrgu rajami
2025
korraldatava riigihanke alus
Muudeti Alu-Metsküla, Kuku ja Ja
se plaanidest Raplas ja Uuskülas.
dokumendid.
luse külas asuvate katastriüksuste
Kiideti heaks hajaasustuse program Kinnitati Rapla linna Alu tee ja Sau
omavahelisi piire.
na tänava parkimiskohtade ehita
mist toetuse saaja esitatud projek
Informatsiooni korras käsitleti liht
miseks korraldatud riigihanke tu
ti aruanne.
hankemenetluse „Rapla valla lume
lemused.
tõrjetööd perioodil november 2021 Vabastati korraldatud jäätmeveost
Kinnitati Rapla valla tänavavalgus
jäätmevaldajad, kes ei kasuta oma
– aprill 2022“ kehtetuks tunnista
tuse rekonstrueerimise II etapi
kinnistut talveperioodil.
mist.
ehitustööde projektijuhtimiseks ja
Kinnitati Rapla valla koolieelsete las
Lubati korraldada Juurus lõkke ja
omanikujärelevalve teenuse saa
teasutuste, koolide ja huvikoolide
loomise päev ja Kabalas jõululaat.
miseks korraldatud lihthanke tu
2022. aasta õppekoha tegevuskulu
Menetleti volikogule esitatavaid eel
lemused.
arvestuslik maksumus.
nõusid 26. augusti 2021 otsusele
Kiideti heaks hajaasustuse program
nr 52 „Alu aleviku Mäe tn 8 kor Lubati Kabala Lasteaed-Põhikoolil
mist toetuse saajate esitatud pro
korraldada personalile ühine koo
terelamu kaugküttevõrgust välja

jektide aruanded.
lituspäev 29.12.2021 ja sulgeda sel
arvamisest keeldumine“ esitatud
Kooskõlastati Tuti külla rajatava
kuupäeval lasteaiarühmad laste
vaide lahendamiseks, volikogu
puurkaevu asukoht.
vastuvõtuks.
esindajate määramiseks koolide
Nõustuti kasutusrendi lõppemisel
hoolekogudesse, koolipidaja päde Informatsiooni korras menetleti
hooldekeskuses kasutuses oleva
vusse antud ülesannete lahenda
Kaiu Kooli põhimääruse projekti.
sõiduki väljaostmisega.
mise delegeerimiseks Rapla Valla
Lubati korraldada Kuimetsas jõulu
valitsusele ja kohatasu maksmise
Informatsiooni korras käsitleti Kaiu
laat.
otsustamiseks Rapla Päkapiku las
Koolile direktori valimise konkur
Informatsiooni korras menetleti
teaia Kuusiku rühmas.
siga seonduvat.
Raplamaa Jalgpallikooli taotlust
Informatsiooni korras käsitleti uu
Lubati korraldada Rapla linnas aas
preemia maksmiseks.
te bussipeatuste paigaldamist ja
tavahetuse ilutulestik.
lepingu sõlmimist Kaiu pakiauto Kinnitati eriteenuste tellimise riigi
Määrati
valla eelarvest 2022. aasta
hanke „Isikukeskse erihoolekande
maatide paigaldamiseks.
I
kvartalis
elluviidavate kultuuri- ja
teenusmudeli rakendamine Rapla
noorsootöö
valdkonna projektide
vallas 2022“ alusdokumendid.
13. detsembril
toetuseks 7470 eurot.
Määrati valla eelarvest 2022. aas
Võeti vastu Kõrtsu detailplaneering.
20. detsembril
ta I kvartalis elluviidavate spor
Avalik väljapanek korraldatakse
divaldkonna projektide toetuseks
Rapla valla veebilehel ja vallama Anti projekteerimistingimused abi
2913 eurot.
ja fuajees.
hoone kavandamiseks Hagudisse.
Saadi
ülevaade sisekontrolli ame
Anti ehitusluba puurkaevude rajami Kehtestati Väljataguse külas Ratsa
tiasutuse ja hallatavate asutuste
seks Uuskülla ja Purilasse ning päi
kooli detailplaneering.
sõidukite kuluefektiivsuse analüü
keseelektrijaama rajamiseks Juu Informatsiooni korras käsitleti
sist.
lasse.
Edelaraudtee tellimusel joonista
Määrati Oola, Orguse ja Vankse kü
tud Rapla raudteejaama kanti Juu Vaadati üle abivallavanema ametiko

6. detsembril

las asuvate katastriüksuste jagami
sel moodustatavatele uutele katast
riüksustele lähiaadressid ja sihtots
tarbed.
Anti kasutusluba Põllikus ja Sulu

peres asuvatele üksikelamutele.
Kooskõlastati Raplasse, Pirku ja
Uuskülla rajatavate tehnorajatiste
asukoht.

ha täitmiseks korraldatava konkur
si dokumendid.

27. detsembril
Võeti vastu Vanakubja tee 22 detail
planeering. Avaliku väljapanek kor
raldatakse 12.–28. jaanuarini valla
veebilehel ja vallamaja fuajees.
Anti ehitusluba puurkaevu rajami
seks Oela külla, abihoone ehitami
seks Kuku külla ja kaugküttetorus
tiku rajamiseks Raplasse.
Anti kasutusluba Raplas kaugkütte
torustikule ja laohoonele.
Nõustuti Raplas Kuusiku tee 11 ja
Kuusiku tee 11b katastriüksuste
liitmisega ning määrati moodusta
tava katastriüksuse lähiaadressiks
Kuusiku tee 11 ja sihtotstarbeks
elamumaa.

Kaasavast
eelarvest

E

elmise aasta jaanuaris
alustati kaasava eelar
ve protsessi ideede kogu
mist ning rahvahääletu
se ja teostamisele mine
vad ideed kinnitati april
li lõpus. Rahva langeta
tud otsuse tulemusena rajati järgmi
sed objektid.
• Juuru piirkonnas uuendati Jär
lepa küla mängu- ja ronimisala, kuhu
lisandusid ronimispüramiid/võrkro
nila ja kiik. Lisaks uuendati ka män
guväljaku liivast turvaalust. Rajatised
valmisid septembris 2021.
• Kaiu piirkonnas rajati Vahastu
küla keskusesse mänguväljak ning
Vahastu kandis said kolm küla avali
kele pakendikonteinerite jäätmemajad.
Rajatised valmisid novembris 2021.
• Raikküla piirkonnas täienda
ti Kabala Lasteaed-Põhikooli juures
asuvat avalikku mänguväljakut sobi
va mängulinnaku/mängukeskusega.
Tööd tehti septembris 2021.
• Rapla piirkonnas sai olulise aren
duse Hagudi alevik. Hagudi kooli
juurde rajati madalseiklusrada noo
rematele elanikele ning välijõusaal
spordist lugupidavatele vallakodani
kele. Mõlemad rajatised said valmis
augustis 2021.
Loodame, et kaasava eelarve toel
tehtud investeeringud leiavad sihipä
rase kasutuse ja toovad palju positiiv
seid emaotsioone.
2022 kaasava eelarve asjus on
kandideerijatele/ideede esitajatele
loodetavasti juba jaanuari viimastel
päevadel võimalik anda edasi posi
tiivne uudis: kui volikogu kinnitab
kaasava eelarve mahu ja jaotuse, suu
reneb nii eelarve maht piirkonniti kui
ka kogusummas (Rapla linnas 25 000
eurot, Juuru, Kaiu, Raikküla ja Rapla
külade piirkonnas 15 000 eurot iga
ühes).
Ideede kogumist alustatakse veeb
ruaris 2022 ning teostatavad projek
tid peaksid selguma mais 2022. Asu
ge aga juba praegu oma kogukondade
ga häid ideid välja sõeluma ja ette val
mistama, et need õigel ajal esitada!

Informatsiooni korras saadi ülevaa
de teehoiukava 2021 täitmisest.
Menetleti volikogule esitatavat eel
nõu 2022–2025 teehoiukava kin
nitamiseks.
Muudeti vallavalitsuse 16. novembri
2020 korraldust nr 561 ning keeldu
ti elamuarenduse toetuse eraldami
sest Suve ja Sügise Arenduse OÜ-le,
kuna taotleja ei ole täitnud toetuse
saamiseks vajalikke nõudeid.
Jäeti rahuldamata Rudolf & Co OÜ
esitatud taotlus „Korterelamu Sau
na 8, Rapla linn“. Kuna taotleja on
taotluses esitatud tegevusi alus
tanud enne taotlusvooru avami
se kuupäeva, siis ei vasta taotlus
Rapla valla elamuarenduspiirkon
dade arendamiseks juhtumipõhise
investeeringutoetuse andmise tin
gimuste ja korra nõuetele.
Kiideti heaks hajaasustuse program
mist toetuse saaja aruanne.
Informatsiooni korras menetleti
Raplamaa Jalgpallikooli taotlust
preemia maksmiseks ja leiti, et ra
halist preemiat ei määrata, küll aga
on võimalik võistkonna tunnusta
mine mõnel muul moel.
Kinnitati Rapla vallas 2022. aastal
isikukeskse erihoolekande teenus
mudeli rakendamiseks korraldatud
riigihanke tulemused.
Informatsiooni korras saadi ülevaa
de energiahinna kallinemise hüvi
tamisest.

Kaiu piirkonna uued prügimajad.
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Rapla vald alustas energiahinna hüvitise
toetuseks avalduse vastuvõtmist

V

alitsuse 21. detsembri
otsuse kohaselt hakka
vad energiahinna tõu
su hüvitist saama ku
ni keskmise sissetule
kuga leibkonnad. Toe
tust makstakse perede
le, kelle netosissetulek jääb leibkonna
esimese liikme kohta alla 1126 euro
kuus. Iga järgmise vähemalt 14-aas
tase pereliikme kohta on ülempiiriks
563 eurot ja alla 14-aastase lapse koh
ta 338 eurot.
Rahandusministeeriumi veebile
hel on kalkulaator, millega pered saa
vad vaadata, kas kuulutakse toetuse
sihtrühma, ning arvutada välja elekt
ri-, gaasi- ja kaugkütte hüvitise või
maliku suuruse. Peredele hüvitatak
se möödunud aasta septembrist (taga
siulatuvalt kuni viis kuud) selle aasta
märtsini 80% arvetel toodud energia
koguhinnast, mis ületab elektril 120
eurot/MWh, gaasil 49 eurot/MWh)
ning kaugküttel 78 eurot/MWh.
Toetust saab taotleda üksi elava

isiku või perekonna alalise või peami
se elukohaga seotud kulude hüvitami
seks. Kuigi isikute käsutuses võib olla
mitu eluruumi, saab põhilisi elukohti
perekonnal olla ainult üks.
Toetuse taotlemiseks tuleb esitada
kirjalik taotlus oma rahvastikuregist
rijärgsele omavalitsusele koos järg
miste dokumentidega:
• andmed perekonnaliikmete sis
setulekute kohta, sealhulgas tõendid
makstud elatise ja täitemenetluses
kinni peetud summade kohta nende
olemasolu korral, ning põhjendatud
juhul valla- või linnavalitsuse nõud
misel kontrolliks ka asjakohased pan
gakontode väljavõtted perioodi kohta,
mille kulude katmiseks toetust taot
letakse;
• tõendid, et tegemist on leibkon
na tegeliku elukohaga, kui alaline või
peamine elukoht erineb rahvastiku
registrisse kantud elukohast;
• kinnitus esitatud andmete õigsu
se kohta, sealhulgas perekonna koos
seisu ja alalise või peamise elukoha

kohta ja et perekonna liikmeid ei ole
arvatud mõne teise perekonna hulka
samade kulude katteks toetuse taot
lemisel;
• eluruumi energiatarbimist tõen
davad dokumendid.
Olenevalt sellest, millise ener
giahinna tõusu kulude katteks taotlus
esitatakse, peavad dokumentidelt ole
ma tuvastatavad järgmised andmed:
• tarbitud elektri kogus (kWh või
MWh) ja elektrikulud kokku (eurodes);

• tarbitud gaasi kogus (kWh või
MWh või m³) ja gaasikulud kokku
(eurodes);
• kaugkütte kulud kokku (euro
des), kui taotleja elab konkurentsi

ameti kooskõlastatud kaugkütte piir
hinnaga piirkonnas;
• kaugkütte kulud ning kuu kesk
mine või kuu lõpu seisuga ühikuhind
(kWh või MWh) taotlusega hõlmatud
kuul ja 2021. aasta jaanuaris, kui taot
leja ei ela konkurentsiameti kooskõ

lastatud kaugkütte piirhinnaga piir
konnas.
Toetuse ülempiir kõigi energia
kulude peale kokku on 500 eurot
ja alampiir 10 eurot ühe kuu kohta.
Taotluse läbivaatamiseks kulub ku
ni 35 tööpäeva. Kui kõik dokumen
did on korras, makstakse toetussum
ma välja sellele järgneva seitsme töö
päeva jooksul.
Infot energiakulude hüvitamise
kohta saab veebilehelt www.rahan
dusministeerium.ee/energiakuludehuvitamine.
Küsimustele vastavad valla sot
siaaltööspetsialistid, kelle kontakt

andmed leiad valla veebilehelt:
www.rapla.ee/ametnikud.
Taotluse saab täita valla kodulehe
le sisse logides e-vormina. Kui sisselo
gimise võimalus puudub, saab laadida
taotluse vormi alajaotusest „Blanke
tid“ ja saata e-postile rapla@rapla.ee.
Samuti saab taotluse täita sotsiaal
tööspetsialisti juures kohapeal, sel
leks tuleb enne aeg registreerida.

Korduma kippuvad küsimused
• Kui kaua taotluse
menetlemine aega võtab?
Taotluse läbivaatamiseks kulub ku
ni 35 tööpäeva. Kui kõik dokumen
did on korras, makstakse toetussum
ma välja sellele järgneva seitsme töö
päeva jooksul. Kui taotleja peab esita
ma täiendavaid andmeid, antakse tal
le selleks aega viis tööpäeva.
• Kas üksi elava pensionäri
toetus on sissetulek?
Ei, üksi elava pensionäri toetus ei ole
sissetulek.
• Millisest kuust alates saab
toetust taotleda?
Toetuse maksmise periood on sep
tembrist 30. märtsini. Septembri tar
bimise eest esitatakse arve reeglina
oktoobrikuus.
• Millise perioodi sissetulekuid
arvestatakse?
Arvestatakse selle perioodi sissetule
kuid, mille energiakulude katteks toe
tust taotletakse. Näiteks kui jaanua
ris esitatakse taotlus septembri ku
ni detsembri energiakulude toetuseks,
siis võetakse arvesse samuti septemb
ri kuni detsembri keskmine sissetulek

(sissetulekud neljal kuul kokku liide
tuna ja jagatud neljaga).
Erandina, kui perekonnaliik
med on saanud sissetulekuid, mis on
makstud mitmeks kuuks ette või ta
gantjärele, võib arvestamise aluseks
võtta taotlemisele eelnenud kuue kuu
keskmise sissetuleku. Näiteks võib
selline tulu olla sünnituspuhkuse ra
ha laekumine mitme kuu eest korra
ga või II sambast korraga välja võe
tud raha. Siis neid ei arvestata tulu
dest välja, vaid septembrist novembri
ni saadud sissetuleku asemel võetak
se arvesse keskmine sissetulek juulist
detsembrini.
Kui ühel kuul saadi ühekordselt
sedavõrd kõrget sissetulekut, et ka
mitme kuu keskmise tulemusena üle
tatakse toetuse määramisel aluseks
võetavat sissetuleku piirmäära, siis
vastava kuu eest toetust ei saa. Teis
te kuude energiakulude kallinemise
katteks on siis aga siiski võimalik toe
tust taotleda.
• Kas iga kuu kohta tuleb esitada eraldi taotlus?
Ei tule. Võib esitada ühistaotluse näi
teks ajavahemiku septembrist det

sembrini eest. Kompenseerimisele
kuuluvad dokumendid peavad olema
lisatud eraldi iga kuu kohta, mis ühis
taotlusel kirjas.
• Kas on olemas ka toetuse
blankett või sobib vabas vormis
avaldus? Kas peaks olema
digiallkirjastatud?
Toetuse taotluse blankett on lisatud
e-vormina ja Wordi failina kodulehe
le alajaotuses „Blanketid“.
• Kas seoses Covid-19-ga on
mingid nõuded/reeglid?
Vastuvõtud toimuvad eelregistreeri
misega.
• Millised on võimalused
taotlust esitada?
• E-vormi kaudu.
• E-postiga aadressile rapla@rapla.ee.
• Kohale tulles (eelregistreerimisega).
• Milliste kulude eest on õigus
toetust saada?
• Elekter, kui ühiku hind on üle
12 s/kWh.
• Gaas, kui ühiku hind on üle
4,9 s/kWh.
• Kaugküte, kui hind on võrreldes

Kolmega on kindlam!

K

ampaania „Kolmega on
kindlam!“ raames suu
renes 10. jaanuarist ka
heks nädalaks kogu Ees
tis märkimisväärselt nii
vaktsineerimiskohtade
kui ka -aegade hulk, sh li
sandusid uued etteregistreerimiseta
vaktsineerimispunktid.
Vaktsineerimine on parim
kaitse raske haigestumise vastu ning tõhustusdoosiga vaktsineerimine aitab väga hästi ka
uue omikrontüvega nakatumise vastu. Seetõttu soovitavad mee
dikud kõigil kindlasti end kaitsta ning
küsimuste korral võtta ühendust pe
rearstiga või küsida nõustamist vakt
sineerimispunktis.
Tõhustusdoos on vajalik kõikidele täiskasvanutele, kuid kõi
ge kriitilisem on see üle 65-aastaste

le, kelle puhul võib immuunsuse nõr
genemine põhjustada rasket haiges
tumist. Samuti on kolmas doos vä
ga oluline riskirühmadega töötavate
le inimestele ja kõigile neile, kellel on
oma töö tõttu kõrgendatud risk naka
tuda koroonaviirusega.
Tõhustusdoosi saad teha siis,
kui sinu vaktsineerimiskuurist
on möödas:
• Pfizer/BioNTechi, Moderna ja
AstraZeneca vaktsiinide puhul vähe
malt 3 kuud;
• Jansseni vaktsiini puhul 2 kuud.
Koroonaviiruse läbipõdenuil soo
vitab immunoprofülaktika ekspert
komisjon teha tõhustusdoosi viis
kuud pärast esimest doosi.
Vaktsineerimispunktis saab
teha nii esmaseid, teisi kui ka
tõhustusdoose. Ajutises vaktsi
neerimispunktis ei vaktsineerita alla

31.01.2021 seisuga kallinenud ja
on kõrgem kui 78 eurot/MWh
(7,8 s/kWh).
• Milline peab olema pere
sissetulek, et toetust saada?
Toetuse maksmise piir – sissetulek
leibkonna ühe inimese kohta 1126 eu
rot, iga järgmise vähemalt 14-aasta
se liikme kohta arvestatakse toetu
se maksmise piir koefitsiendiga 0,5
ja alla 14-aastaste laste puhul koefit
siendiga 0,3.
• Kes kuuluvad minu perekonda?
Perekonnaliikmeteks loetakse isikud,
kes elavad samas eluruumis ja keda
seob ühine majapidamine. Ühiseks
perekonnaks loetakse suhtes olevad
isikud ka siis, kui perekonnal on mi
tu elukohta ja nad on rahvastikure
gistri andmetel eri kohtadesse sisse
kirjutatud.
Perekonna osaks loetakse ka isi
kud, kes ajutiselt viibivad mujal (nt
töö tõttu). Määravaks on nende pea
mine või alaline elukoht. Üldjuhul ei
moodusta alla 18-aastased lapsed ja
noorukid oma vanematest eraldi pe
rekonda. Ühises eluruumis (majas,

korteris) elavad isikud moodustavad
üldjuhul ühe perekonna. Eluruumis
võib elada ka isikuid, kes ei kuulu
ühte perekonda. Seda juhul, kui neil
on kindlaks määratud eraldi elamis
pind (vähemalt tuba või eraldatud osa
toast), kusjuures osa ruumidest võib
olla leibkondade ühiskasutuses, ning
kui nad majandavad iseseisvalt, kasu
tades omaette rahalisi, toidu ja muu
majapidamise ressursse.
• Kas ma saan oma maakodu
energiaarvete toetust, kui mu
peamine elukoht on Rapla
korteris?
Ei, toetust on võimalik saada ainult
ühe, peamise elukoha energiaarve
te eest sellest omavalitsusest, kus on
rahvastikuregistri kanne.
• Kuhu ma pean pöörduma
toetuse saamiseks, kui ma
elan Raplas (peamine elukoht),
aga registreeritud aadress on
mujal (nt Tallinnas)?
Taotlus tuleb esitada rahvastikure
gistrijärgsele kohalikule omavalitsu
sele (Tallinn). Seda ka juhul, kui taot
leja tegelik elukoht on mujal (Rapla).

Sotsiaaltööspetsialistide
lisavastuvõtt piirkondades
jaanuar–märts 2022
12-aastasi lapsi. Nemad peaks vaktsi
neerimiseks minema perearsti juurde.
Lisavaktsineerimispunkt avatak
se selleks, et tagada kõigile võimalus
end kaitsepookida väljaspool haigla
ja perearstikabinettide vastuvõtuae
ga. Kultuurimajas avatud punkt on
lahti õhtuti ja ka ühel päeval nädala
vahetusel.
Rapla Kultuurikeskuses on vaktsi
neerimispunkt avatud:
N, 13.01 kl 15–18
R, 14.01 kl 15–18
L, 15.01 kl 10–14
E, 17.01 kl 15–18
T, 18.01 kl 15–18
L, 22.01 kl 10–14

Hagudi raamatukogus

Järlepa raamatukogus

Kodila raamatukogus

Raikküla vabaajakeskuses
Lipal

Esmaspäeviti, 24.01, 21.02, 21.03
kell 10.30–12.30
Esmaspäeviti, 24.01, 21.02, 21.03
kell 13–15

Vahastu raamatukogus

Teisipäeviti, 25.01, 22.02, 22.03
kell 10–12

Kuimetsa raamatukogus
Neljapäeviti, 27.01, 17.02, 17.03
kell 11–13

Neljapäeviti, 20.01, 17.02, 24.03
kell 10–12

Neljapäeviti, 13.01, 10.02, 10.03
kell 15–17

Raikküla raamatukogus

Esmaspäeviti, 24.01, 28.02, 28.03
kell 14–16

Purku raamatukogus

Esmaspäeviti, 17.01, 21.02, 21.03
kell 14–16

Lisavastuvõtu ajal piirkonna sotsiaaltööspetsialist teenuskeskuses vastu ei võta.
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Uutele liikluspindadele
ruumikuju ja kohanime
määramise eelteade
Kohalik omavalitsus peab ruu
miandmete seaduse kohaselt taga
ma lähiaadresside määramise ja
nõuetele vastavuse. Lähiaadresside
määramisel peab arvestama kesk
konnaministri 16.06.2021 määruse
nr 32 „Aadressiandmete süsteem“
sätestatud nõudeid. Liikluspindade
le nime määramine lihtsustab tee
de ja tänavate ääres olevate hoone
te aadresside korrastamist.

Rapla Vallavalitsus soovib mää
rata uutele liikluspindadele ruumi
kuju ja kohanime vastavalt lisatud
asendiplaanidele.
Arvamusi liikluspindade kuju
ja nimede kohta ootab Rapla Valla
valitsus kuni 28. jaanuarini 2022
aadressil rapla@rapla.ee või 79511
Rapla vald, Rapla linn, Viljandi mnt
17.

Rapla valla Sulupere küla Karukella tänava liikluspinna ruumikuju
asendiplaan.

Rapla valla Valtu küla Kodukaku
tänava liikluspinna ruumikuju
asendiplaan.

Rapla valla Juuru aleviku Mõisa tee
liikluspinna ruumikuju asendi
plaan.

Rapla valla Juuru aleviku Rahu
tänava liikluspinna ruumikuju
asendiplaan.

Kohanime määramise eelteade

R

iigimetsa Majandamise Kes
kus (RMK) on Rapla Valla
valitsusele esitanud taotlu
se Rapla valla haldusterritooriumil
2021. aastal ehitatud metsatee tee
registris arvele võtmiseks ja koha
nime määramiseks. RMK teeb et
tepaneku määrata Rapla vallas Va
na-Kaiu külas asuvale, asendiplaa
nil kujutatud uuele metsateele ni
meks Urvalinnu tee.
Arvamusi tee nime kohta ootab
Rapla Vallavalitsus kuni 28. jaanua
rini 2022 aadressil rapla@rapla.ee
või 79511 Rapla vald, Rapla linn, Vil
jandi mnt 17.

Rapla valla Vana-Kaiu küla
Urvalinnu tee asendiplaan.

Eterniidi kogumisest Rapla vallas

R

apla Vallavalitsus esitas koos
töös MTÜga Rapla Jäätmekäit
luskeskus eelmise aasta sügi
sel Keskkonnainvesteeringute Kes
kusele taotluse sooviga valla elani
kelt tasuta eterniidijäätmeid kokku
koguda.
Eterniidi kogumise toetusvoo
ru esitati Keskkonnainvesteeringu
te Keskusele 49 taotlust summas
996 082, mis ületab vooru
eelarvet mitu korda. Voo
ru eelarve on 380 283
eurot. Piiratud vahendi
te tõttu polnud võimalik
rahastada eterniidi ko
gumist Rapla vallas. Pro
jekti vajalikkuse hinda
misel arvestati, kas viimase

kolme aasta jooksul on saadud eter
niidi kogumiseks toetust või mit
te, sellest tulenevalt ei osutunud
Rapla vald teotuse saajaks. Projek
tid, mis olid esitatud Ida-Virumaalt
või Kagu-Eestist (Põlvamaa, Valga
maa, Võrumaa), said positiivse ot
suse eterniidi kogumiseks kohali
kelt elanikelt.
Eterniiti saab üle anda vas
tavalt Mäepere jäätmejaa
ma hinnakirjale, mille
ga saab tutvuda Rapla
maa Jäätmekäitluskes
kuse veebilehel http://
www.rjkk.ee/hinnakiri.
Jäätmejaam on ava
tud T–R kl 9–17, L kl
9–15.

Raplamaa on rikkam nelja
atesteeritud giidi võrra

L

äinud aasta maikuus ala
nud Kesk-Eesti giidi
de arenguprogramm sai
teoks Leaderi koostöö
projekti „Keskpõranda
le kokku“ toel ning Rapla
maa Arendus- ja Ettevõt
luskeskuse ning Raplamaa Partner
luskogu koostöös. Raplamaalt soovis
end täiendada ja giidiametit omanda
da üheksa inimest. Programmi käigus
toimusid koolitused ning ringsõidud
Rapla- ja Järvamaal.
Ühel kargel novembrikuu lau
päevahommikul kogunesidki Raplas
Kesk-Eesti giidide arenguprogram
mis osalejad, et läbida atesteerimis
eksam. Raplamaalt osales neli prog
rammi läbinut, kelle seas nii juba te
gutsevad kui ka alustavad giidid.
Atesteerimine algas Rapla MaarjaMagdaleena kiriku ja kirikuaia tut
vustusega ning jätkus Rapla linnas,
kus saadi teada, millised erilised hoo
ned Raplas on. Sügava mulje jättis
Rapla KEKi haldushoone, praeguse
nimega Okta Centrum, mis on tun
nistatud ka kultuurimälestiseks.
Järgmine peatuspaik oli kunagi
ne Valtu rüütlimõis. Mõisa peahoo
net ei ole enam alles, ent hiilgusajal
oli mõis Eesti üks ilusamaid ja võim
samaid. Edasi jõuti Kehtnasse, kus
tutvustati alevikku, sealhulgas Keht
na mõisa ja lossi. Osalejad said teada,
et mõisa parki on istutanud tamme
kõik Eesti Vabariigi presidendid. Ale

vikust sõideti edasi Kehtna Peetri ki
rikusse (endine Järvakandi Peetri ki
rik). Hubane ja huvitava ajalooga puu
kirik, kuhu suviti võivad kõik Rapla
maad avastades sisse astuda.
Viimane tutvumispaik oli Keava
linnamägi, kus asus muistse Harju
maa kõige lõunapoolsem Kalevipoja
sängi tüüpi linnus. Linnusel tehtud
väljakaevamiste käigus avastati lin
namäe põhjanurgas maa-alune sala

käik, mis oli ehitatud kividest, kuid
sillutatud kasetohuga.
Eksamipäeva lõpuks sai Rapla
maa rikkamaks nelja atesteeritud
giidi võrra: Pille Vanker (pildil va
sakult), Kalju Idvand, Sirje Aiaots ja
Anu Kaar.

Lumetõrje erateedel

T

uletame meelde, et lumetõrjet
erateedel korraldab Rapla Val
lavalitsus esitatud taotluste alu
sel. Varem esitatud taotlused kehti
vad ja neid igal aastal uuesti esitama
ei pea. Info taotluste esitamise ja lu
metõrjetööde kohta on leitav Rapla
valla veebilehel www.rapla.ee/lum
elukkamine. Uuendusena on kodule
hel kaart, millel on näha teed klassi
de järgi (riigiteed, kohalikud teed, era
teed, kergliiklusteed), millel on lume
tõrje tagatud.
Kinnistu asukoha otsinguga saab
vaadata, kas eratee, millelt lume lük
kamist soovite, on täna tööde kavas
või mitte.

Erateel tehakse lumetõrjet, kui on
täidetud järgmised tingimused:
• Tee peab olema avatud liiklemi
seks ja kantud teeregistrisse. Kõik
teeregistrisse kantud teed on nä
ha Maa-ameti kaardil: https://xgis.
maaamet.ee/xgis2/page/app/maan
teeamet. Erateede nägemiseks tuleb
valida „Kohalik-, era- ja metsateede“
teemakiht. Juhul kui teed ei ole tee
registris, tuleb avaldusele lisada asen
diplaan tee täpse asukohaga.
• Teekoridor peab olema vaba lu
metõrjet segavatest objektidest vähe
malt nelja meetri kõrguselt ja kahe
meetri laiuselt teekatte servast.
• Tee laius ja kurvid peavad või

Rapla Vallavalitsus kutsub osalema
valla teede ja tänavate talihoolduse
riigihankes

R

apla Vallavalitsus ootab 24. jaa
nuariks pakkumusi lume- ja li
bedusetõrje tegemiseks aastatel
2022–2025 Rapla valla avalikel tee
del, tänavatel ja kõnniteedel, avalikus
kasutuses olevatel erateedel ning hal
latavate asutuste ümbruses vastavalt
lumetõrjepiirkondade eripärale.
Teenust osutatakse lepingupe
rioodil igal aastal novembrist aprilli
ni. Esimesel hooajal eeldatavalt märt
sist aprillini.
Valla hooldatavad alad on jagatud
16 regiooni. Pakkumusi võib esitada
nii ühele kui ka kõigile 16 regioonile.

Pakkumus peab sisaldama kõi
ki lume- ja libedusetõrjeks vajalikke
töid. Sealhulgas lumetõrje teostami
ne avalikel teedel, tänavatel, avalikus
kasutuses olevatel erateedel ja era
teedel. Vajaduse korral lume ümber
tõstmine, nähtavust piiravate vallide
külgsuunaline teisaldamine, lume- ja
jääkonaruste tasandamine, libeduse
tõrjeks kasutatud materjalide koris
tamine, teede või teeäärte ja lumeko
ristust segavate takistuste tähistami
ne markiiridega.
Riigihange 244362 on avaldatud
riigihangete registris.

maldama lumetõrjetehnikal takistus
teta liikuda.
Rapla Vallavalitsus ei korralda lu
metõrjet õuealadel ja teedel, mis on
lühemad kui 50 m. Õueala piir on
määratud Maa-ameti kaardil. Lume
tõrjet ei tehta ka teedel, mis teenin
davad kinnistuid, kus Eesti rahvas
tikuregistri andmetel ei elata või mil
le omanik või kasutaja on talihooldu
se tegemise perioodil vabastatud ol
mejäätmete korraldatud jäätmeveost.
Lumetõrjet erateedel alustatakse
12 tunni jooksul pärast tuisu- või lu
mesaju lõppemist, kui lumekihi pak
sus teel ületab 20 cm ning tee on lu
metõrjetehnikale avatud ja läbitav.

Teede äärde
„unustatud“ autod
segavad
Rapla linnas
lumekoristust
Viimased päevad on lumelükkajatele olnud töörohked. Rapla linna
tänavaid hooldavatele lumelükkajatele on probleemiks pikemaks
ajaks teede äärde ja avalikesse
parklatesse pargitud autod, mis
segavad tänavate ja parklate puhastamist.
Head autoomanikud, palun viige oma autod ööseks avalikest
parkimiskohtadest ära.
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NIMETUS
KOKKU
ALU ALEVIK

2018

2019

2020

2021

2022

13 333

13 303

13 138

13 047

13 088

muutus 2018–2022
-245

98,16

%
94,50

800

791

774

768

756

-44

ALU-METSKÜLA

42

41

42

45

47

5

111,90

ARANKÜLA

24

27

27

25

30

6

125,00
94,29

ATLA KÜLA

70

67

65

63

66

-4

HAGUDI ALEVIK

305

300

292

288

289

-16

94,75

HAGUDI KÜLA

94

90

94

94

95

1

101,06

HELDA KÜLA

46

46

46

49

47

1

102,17

HÕREDA KÜLA

30

19

15

17

15

-15

50,00

HÄRGLA KÜLA

53

50

50

49

47

-6

88,68

IIRA KÜLA

120

116

112

111

110

-10

91,67

JALASE KÜLA

35

36

36

36

35

0

100,00

JALUSE KÜLA

33

36

32

34

35

2

106,06

JUULA KÜLA

66

65

72

68

74

8

112,12

JUURU ALEVIK

477

474

469

461

473

-4

99,16

JÄRLEPA KÜLA

167

171

164

162

165

-2

98,80

KABALA KÜLA

274

274

283

274

286

12

104,38

KAIGEPERE KÜLA

37

40

44

49

53

16

143,24

KAIU ALEVIK

381

376

369

377

380

-1

99,74

KALDA KÜLA

11

14

13

14

13

2

118,18

KALEVI KÜLA

77

81

85

83

84

7

109,09

KARITSA KÜLA

75

78

71

70

68

-7

90,67

KASVANDU KÜLA

49

50

51

54

58

9

118,37

KELBA KÜLA

21

20

25

24

22

1

104,76

KEO KÜLA

57

60

58

55

55

-2

96,49

265

270

259

261

254

-11

95,85

KODILA-METSKÜLA

15

16

14

14

16

1

106,67

KOIGI KÜLA

35

37

41

38

40

5

114,29

KODILA KÜLA

KOIKSE KÜLA

53

50

49

49

50

-3

94,34

KUIMETSA KÜLA

306

319

323

308

305

-1

99,67

KUKU KÜLA

112

110

110

111

111

-1

99,11

KUUSIKU ALEVIK

190

185

187

189

192

2

101,05

KUUSIKU-NÕMME KÜLA

33

34

33

33

32

-1

96,97

KÕRGU KÜLA

17

18

17

18

18

1

105,88

LIPA KÜLA

91

88

91

97

100

9

109,89

LIPAMETSA KÜLA

19

21

21

21

24

5

126,32

LIPSTU KÜLA

15

13

10

9

15

0

100,00
105,56

18

19

20

27

19

1

LÕIUSE KÜLA

LOE KÜLA

109

108

105

102

98

-11

89,91

LÕPEMETSA KÜLA

80

77

69

75

72

-8

90,00
133,33

MAHLAMÄE KÜLA

66

73

74

85

88

22

MAHTRA KÜLA

95

88

90

82

80

-15

84,21

MAIDLA KÜLA

88

89

88

97

96

8

109,09

METSKÜLA

13

13

12

12

12

-1

92,31

MÕISAASEME KÜLA

15

15

14

13

15

0

100,00

MÄLLU KÜLA

14

12

12

14

12

-2

85,71

NÕMME KÜLA

23

24

25

24

20

-3

86,96

NÕMMEMETSA KÜLA

39

38

37

39

40

1

102,56

NÕMMKÜLA
OBLU KÜLA

23
16

24
14

25
13

24
13

24
17

1
1

104,35
106,25

OELA KÜLA

44

42

39

38

37

-7

84,09

OHULEPA KÜLA

19

19

18

17

17

-2

89,47

OOLA KÜLA

28

29

28

26

26

-2

92,86

ORGUSE KÜLA

43

49

51

52

47

4

109,30

PALAMULLA KÜLA

35

32

35

35

32

-3

91,43

PIRGU KÜLA

152

153

148

157

153

1

100,66

PURILA KÜLA

130

130

129

116

113

-17

86,92

PURKU KÜLA

161

165

163

166

169

8

104,97

PÕLLIKU KÜLA

26

22

23

23

27

1

103,85

PÕLMA KÜLA

47

47

44

46

43

-4

91,49

RAELA KÜLA

81

79

82

87

83

2

102,47

242

245

240

249

254

12

104,96

RAIKKÜLA
RAKA KÜLA

75

73

71

71

72

-3

96,00

RAPLA LINN

5138

5051

5015

4909

4865

-273

94,69

RAPLA VALD

108

127

63

62

69

-39

63,89

RIDAKÜLA

28

29

31

31

31

3

110,71

RÖA KÜLA

36

34

32

32

37

1

102,78
140,00

SADALA KÜLA

10

13

13

14

14

4

SELI KÜLA

43

43

42

42

41

-2

95,35

SELI-NURME KÜLA

13

12

12

12

15

2

115,38

SIKELDI KÜLA

56

53

56

57

58

2

103,57

SULUPERE KÜLA

191

207

222

231

256

65

134,03

SUUREKIVI KÜLA

38

36

31

37

38

0

100,00

TAMSI KÜLA

28

31

31

31

30

2

107,14

9

10

10

8

14

5

155,56

TOLLA KÜLA

82

82

81

84

80

-2

97,56

TOOMJA KÜLA

51

51

46

52

57

6

111,76

TUTI KÜLA

70

75

82

79

85

15

121,43
122,73

TAPUPERE KÜLA

TÕRMA KÜLA

22

26

25

27

27

5

UMMARU KÜLA

46

44

49

48

47

1

102,17

UUSKÜLA

397

417

427

418

423

26

106,55
102,44

VAHAKÕNNU KÜLA

41

41

42

41

42

1

VAHASTU KÜLA

68

72

69

74

69

1

101,47

VALLI KÜLA

55

59

58

63

68

13

123,64

VALTU KÜLA

231

220

215

211

207

-24

89,61

VANA-KAIU KÜLA

78

85

84

83

81

3

103,85

VANKSE KÜLA

27

30

23

21

22

-5

81,48

VAOPERE KÜLA

54

63

63

58

49

-5

90,74

VÄLJATAGUSE KÜLA

110

113

110

105

122

12

110,91

ÄHERDI KÜLA

19

17

16

14

16

-3

84,21

ÜLEJÕE KÜLA

107

100

91

95

99

-8

92,52

RAPLA VALLA
ELANIKe muutus
2021. aastal suurenes üle pika aja Rapla valla elanike arv 41
inimese võrra. 1. jaanuaril 2022 elas vallas 13 088 inimest,
neist Rapla linnas 4865. Enim elanikke tuli juurde Sulupere
külla – 25, enim lahkus Rapla linnast – 44.
Sündis 144 last: 73 poissi ja 71 tüdrukut. Nende seas oli
üks paar kaksikuid. Valda saabus 570 ja lahkus 506 inimest,
suri 160 vallakodanikku.
Läinud aastal sõlmiti Raplamaal 121 abielu. 103 abielu
sõlmiti Rapla Vallavalitsuse poolt, üheksa abielu vaimulike
ja üheksa abielu notarite poolt. Lahutati 40 abielu, millest 31
vallavalitsuse ja üheksa notarite poolt.

RAPLA VALLAS
ON ELANIKKE

13 088

Palun paigaldage
oma elukohta postkast

R

apla Vallavalitsusel on palve, et
valla elanikud, kellel puudub
postkast, paigaldaks selle oma
kodu juurde ja teavitaks Omnivat.
Postkast on vajalik teile ametli
ku posti saatmiseks. Siseministee
rium informeeris valda, et viimaste
valimiste eel saadeti postiga üle rii
gi umbes 133 500 valimiste teabeleh
te, millest ministeeriumile tagastati
1500. Tagastamise põhjusena on pos
titeenuse osutaja nimetanud postkas
ti puudumist.
Tänapäeval on suur osa elanikest
loonud endale ametliku e-posti aad
ressi, mille kaudu saavad asutused in
fot edastada, kuid suurele osale eaka
test pole ka see suhtlemisvahend kät
tesaadav.

Rapla vald õnnitleb kaardiga ea
kaid sünnipäeva puhul ja postkasti
puudumisel saadetakse ka need mei
le lihtsalt tagasi.
Ka valla infoleht viiakse igasse
postkasti ja kui see puudub, jäävad
inimesed infost ilma.

Hajaasustuse programmi
2022. aasta taotlusvoor
algab 1. veebruaril

P

rogrammi sihtrühm on füüsili
sed isikud. Toetuse taotlusi saa
vad esitada Rapla valla elanikud,
kelle alaline elukoht rahvastikuregist
ri alusel on sama majapidamine, mil
lele toetust taotletakse ja rahvastiku
registrikanne ei saa olla hilisem kui
01.01.2022.
Programmist toetatakse järgmi
si valdkondi:
• veevarustussüsteemid;
• kanalisatsioonisüsteemid;
• juurdepääsuteed;
• autonoomsed elektrisüsteemid.
Toetuse maksimaalne suurus on
6500 eurot ühe majapidamise kohta.
Taotleja ja kaastaotleja rahaline omaja kaasfinantseering abikõlblike ku
lude osas peab olema vähemalt 33%.
Hajaasustuse programmi kaas
rahastatakse Eesti riigi- ja kohalike
omavalitsusüksuste eelarvetest. Toe
tuse summast, mis on kuni 67% konk
reetse toetusprojekti abikõlblikest ku
ludest, tuleb 50% riigilt ja 50% kohali
kult omavalitsuselt.
Ühe valdkonna jaoks on ühel ma
japidamisel programmist võimalik
toetust saada üks kord kuue kalend
riaasta jooksul. Programmist eralda
tud toetuseks loetakse ka viiel eelne
val kalendriaastal programmist saa
dud toetuse summa. Varasemate mi
tut majapidamist hõlmanud projek
tide puhul jagatakse saadud toetus
arvestuslikult majapidamiste vahel
võrdselt.

Rapla valla elanike taotlusi võetak
se vastu 1. veebruarist 1. aprillini.

Tähelepanu!
Rapla Vallavalitsuse 16. detsembri
2019 korraldusega nr 554 kehtesta
ti hajaasustuse programmist toetu
se andmisel toetatavate valdkondade
ja eelistatud sihtrühmade prioriteet
sus. Sihtrühmaks, kelle taotlusi ee
listatakse, on lastega pered ja puue
tega isikud.
Valdkondlikud prioriteedid on
järgmised:
1. veevarustussüsteemid;
2. kanalisatsioonisüsteemid;
3. juurdepääsuteed;
4. autonoomsed elektrisüsteemid.
See loetelu määrab hindamisko
misjoni eelistuse, ehk esmalt toetatak
se veevarustussüsteemide taotlusi, siis
kanalisatsioonisüsteemide taotlusi jne.
Projekti ajalise kestuse arvestus
algab toetuslepingu sõlmimisest ning
projekti elluviimine peab olema lõp
penud 31. oktoobriks 2023.
Programmi määrus, lisamaterja
lid ja taotlusvormid on kättesaada
vad ka Riigi Tugiteenuste Keskuse
(RTK) veebilehel https://rtk.ee/mee
de-hajaasustuse-programm ja Rapla
Vallavalitsuse veebilehel https://rapla.
kovtp.ee/hajaasustuse-programm.
Programmi kontaktisik Rapla
Vallavalitsuses on Tiina Martin, tiina.
martin@rapla.ee, 5554 3755 (E–N kl
8–17, R 8–13).
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Rapla Vallavalitsus kuulutab välja konkursi

abivallavanema

KAIU KOOLI direktori

ametikoha täitmiseks (koormus 1,0).

tähtajatu ametikoha täitmiseks (koormus 1,0)

Vallavalitsuse juhtide teenistusgruppi kuuluva ametnikuna
saab Sinu valdkonnaks arengu-, ettevõtlus-, innovatsiooni- ja
avalike suhete strateegiline juhtimine Rapla vallas.

Rapla Vallavolikogu otsustas lõpetada 01.07.2022 Kaiu
Muusikakooli tegevuse ja liita Kaiu Triinutare lasteaed
Kaiu Põhikooliga. Kaiu Kool on ligikaudu 100 õpilase ja
25 õpetajaga ning 60 lasteaialapsega lasteaed-põhikool.
Koolis korraldatakse muusikahuviharidust ning pakutakse
kogukonnale ruume täiskasvanuhariduse elluviimiseks.
Kaiu Kool on piirkonnale väga oluline nüüdisaegsete
tingimustega haridus- ja kultuurikeskus, mis tagab
võimaluse omandada kodu lähedal alus- ja põhiharidus
ning muusikahuviharidus ning osaleda laialdases
huvitegevuses. Kaiu Kool on lasteaed-põhikool, kus
aktiivsed lapsevanemad on kooli tegemistesse kaasatud.
Koolis väärtustatakse koostööd, parimat haridust,
uuendusmeelsust ja mitmekülgset huviharidust.

Ametikoha põhieesmärk on sihipärasemalt keskenduda
parema ettevõtluskeskkonna loomisele, vedada vallavalitsuse
tasandil eri valdkondade võimalikke uusi innovaatilisi
arengusuundi, välja töötada välis- ja sisekommunikatsioonistrateegia ja -plaan, arendada ja ellu viia tegevusi ning leida
efektiivseid lahendusi valla juhtimises.
Meiega liitudes on Sul võimalus:
• käivitada vastloodud uus ametikoht, tehes koostööd
professionaalse meeskonnaga;
• olla väljakutseid pakkuvate ambitsioonikate
kasvuplaanide algatamise juht, eesmärgiga tuua valda
paremaid ja innovaatilisemaid ettevõtlustingimusi ja
-lahendusi;
• olla tihedas suhtluses valla arengut, ettevõtlust,
innovatsiooni ja avalike suhteid toetavate
koostööpartneritega;
• saada põhipuhkust 35 kalendripäeva aastas ja
haigushüvitist haigestumise teisest päevast;
• saada erialaseid koolitusi ja enesetäiendamise võimalusi
ning soodustusi oma tervise hoidmiseks.
Sinu tööülesanded on:
• koostöös vallavalitsuse ja -volikoguga leida innovaatilisi
lähenemisi, muutmaks kogu Rapla valla elukeskkonda
atraktiivsemaks;
• olla usaldusväärne partner nii vallavalitsusele,
-volikogule, koostööpartneritele kui ka vallakodanikele;
• vallavalitsuse esindamine ettevõtetega ja
organisatsioonidega läbirääkimistel eesmärgiga luua,
hoida ja arendada edukat koostöösuhet, toetamaks valla
kiiremat arengut;
• toetada vallavanemat vallavalitsuse töökorralduse
efektiivsena hoidmises, juhtides vajalike valitsusesiseste
juhtimisalaste muudatuste sisseviimist;
• erinevate juhtimistasandite ja -üksuste, aga ka avalikkuse
vahelise info liikumise, sujuva ja efektiivse koostöö ning
seda soosiva sisekliima hoidmine.
Sobid ametikohale, kui oled tulemustele orienteeritud
kaasav juht ja Sul on:
• vastavus avaliku teenistuse seaduses sätestatud
nõuetele;
• kõrgharidus koos eesti keele oskusega tasemel C2 ning
vähemalt kahe võõrkeele oskus tasemel B2;
• vähemalt 10-aastane keskastme meeskonnajuhi
juhtimiskogemus;
• ettevõtteteadlikkus ja äriline mõtlemine ning ettevaatav,
kasvule ja arengule orienteeritud lähenemine;
• teadmised majandusarvestusest ja finantsjuhtimisest
ning hea analüüsioskus ja süsteemsus;
• hea suhtlemis- ja kuulamisoskus ning oskus oma
käitumist kohandada koostöös erinevate inimestega;
• hea läbirääkimisoskus ning oskus oma seisukohti
veenvalt, konkreetselt ja argumenteeritult põhjendada;
• algatusvõime ja suutlikkus esineda nii oma
töökeskkonnas kui ka laiema publiku ees;
• tavapäraste oma tööks vajalike arvutiprogrammide
kasutamise oskus (Word, Excel, PowerPoint);
• sõiduki juhtimisõigus ja isikliku sõiduki kasutamise
võimalus.
Sind toetab ametikohal kõrge saavutusvajadus, innovaatilisus,
initsiatiivikus ja proaktiivsus. Sa oled vallavalitsuse õhkkonna
kujundaja, Sul on positiivne ja sõbralik hoiak ning oled oma
töös avatud ja kaasad meeskonnaliikmeid. Sa usud endasse,
oled iseseisev ja hea enesejuhtivusega ka keerulisemates
olukordades. Sa saad edukalt hakkama meeskonnas, kui
hindad kõrgelt ausust ja tasakaalukust ning pead
kokkulepetest kinni ja mõistad sügavuti vallavalitsuse
põhiülesannet luua parim elukeskkond vallakodanikule.
Kasuks tuleb töökogemus avalikus sektoris, teadmised
vastavate valdkondade toimimisest avalikus sektoris ja
eelarve koostamise põhimõtete tundmine ning riigihangete
läbiviimise kogemus.
Konkursil osalemiseks esita:
• kirjalik avaldus ja motivatsioonikiri;
• avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele
vastavuse kinnitus,
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
• haridust tõendavate dokumentide koopiad;
• kirjalik nõusolek andmete kogumiseks (taustauuringu
tegemiseks: karistusregister, varasemad tööandjad,
Google) kuni konkursi lõpptulemuseni;
• palgasoov.
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.
Dokumendid märgusõnaga „Abivallavanem“
palume esitada 23. jaanuariks 2022 Rapla Vallavalitsusele
aadressil Viljandi mnt 17, Rapla 79511 või digiallkirjastatult
e-posti aadressil rapla@rapla.ee.
Lisainfo: Gert Villard, telefon 517 7645,
e-post vallavanem@rapla.ee.

Kutsume kooliperet juhtima visiooniga

KOOLI DIREKTORI,
kelle kutsumus on arendada hariduselu
maapiirkonna koolis ja soov luua parim
hariduskeskuse põhimõttel töötav kogukonna
arengule suunatud lasteaed-põhikool.
Meiega liitudes on Sul võimalus:
• teha tähendusrikast tööd põhikooli juhtimisel ja
arendamisel, olles hea koolivaimu ja vaimsuse
loojaks;
• liita ühtseks kogu koolipere: õpetajad, õpilased,
huviringide juhid ja lapsevanemad;
• keskenduda kooli sisulisele arendamisele;
• õppida ja areneda juhina, olles oma kolleegidele
mõttekaaslaseks, tugisambaks ja meeskonnatunde
loojaks;
• olla avatud kõigele innovatiivsele ja koostöös
kolleegide ning koolipidajaga luua nüüdisaegne
õpikeskkond.
Olles Kaiu Kooli näo ja sisu looja ning mõjutaja on
Sinu tööülesanded:
• lasteaia, kooli ja huvihariduse igapäevase
töökorralduse juhtimine, muudatuste planeerimine
ja elluviimine;
• tugeva meeskonnatunde loomine ning õpetajate
arengu eesmärgistamine ja planeerimine;
• tagada ladus ja piisav kooli
sise- ja väliskommunikatsioon;
• kooli arengu tagamiseks teha koostööd
kogukonnaga;
• tegeleda aktiivselt erinevate koolielu rikastavate
projektidega ja algatustega.

2022. aastal muutub
projektitaotluste esitamine
Raplamaa Omavalitsuste Arengufondile.
Taotlus tuleb saata uuele aadressile
AFtaotlused@raplamaa.ee (sobib ka väikeste
algustähtedega aftaotlused@raplamaa.ee).
Rohkem muudatusi võrreldes 2021. aastaga ei ole.
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. veebruar.
Rahastamise põhimõtetega saab tutvuda fondi
veebilehel rol.raplamaa.ee/arengufond/.

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja
avaliku konkursi

RAPLA VARAHALDUSE
JUHATAJA
ametikoha täitmiseks (koormus 1,0)
Rapla Varahaldus on valla hallatav asutus, mille peamine
ülesanne on vallavara haldamine, arendamine ja
korrashoid. Rohkem infot kodulehel: https://raplavara.ee/.
Rapla Varahalduse juhtaja peamised tööülesanded on valla
hallatava asutuse juhtimine, asutuse igapäevase töö
korraldamine vallavara haldamise, korrashoiu ja
arendamise osas.
Ametikoha tööülesanded:
• asutuse ja selle meeskonna töö korraldamine, eelarve
koostamine ja kontroll, hallatavate kinnistute ja
ehitiste haldamise, nende heakorra tagamise ning
regulaarse hoolduse korraldamine;
• teenuste või tööde hankimiseks hangete
korraldamine;
• olla usaldusväärne partner nii vallavalitsusele,
-volikogule, koostööpartneritele kui ka
vallakodanikele;
• valdkonna õigusaktide, standardite, IT-süsteemide
ning andmeturbe juhendite tundmine ja täitmine.

Sobid kooliperet juhtima, kui oled võimekas liider,
kes saavutab autoriteedi kaasava juhtimise ja
teadmistega nüüdisaegsest õpikäsitustest ning
õppiva organisatsiooni põhimõtetest ja Sul on:
• kõrgharidus (magistrikraad või sellega võrdsustatud
kraad) ja teadmised/kogemused hariduse
korraldusest;
• vähemalt viieaastane juhtimiskogemus (soovitavalt
hariduse valdkonnast) – oluline on mõista ja
tunnetada lasteaia ja koolielu sügavuti;
• oskus meeskonda ühtseks liita;
• oskus teha koostööd koolipidajaga;
• oskus ellu viia uuenenud visiooni, kaasates vajalikke
osapooli;
• algatus- ja otsustusvõime, muudatuste planeerimise
ja elluviimise oskus;
• hea pingetaluvus ning võime töötada süsteemselt ja
eesmärgipäraselt;
• väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas ning hea
inglise keele valdamine suhtlustasandil.

Sobid ametikohale, kui Sul on:
• keskeri- või kõrgharidus;
• töökogemus kinnisvara haldamise ja majanduse
valdkonnas;
• teadmised valdkonda reguleerivatest õigusaktidest;
• meeskonnatööle orienteeritus, empaatiavõime,
koostöövalmidus ja suur pingetaluvus;
• vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
• vastavus avaliku teenistuse seaduses sätestatud
tingimustele;
• eesti keele oskus kõrgtasemel ja vähemalt ühe
võõrkeele oskus suhtlustasandil;
• oskus kasutada tööks vajalikke arvutiprogramme;
• iseseisev mõtlemine, õpi- ja otsustusvõime,
analüüsi- ja planeerimisoskus;
• sõiduki juhtimisõigus ja isikliku sõiduki kasutamise
võimalus;
• projektijuhtimise ja riigihangete korraldamise
kogemus.

Oled oodatud kandideerima, kui oled inimliku õhkkonna
kujundaja, julged probleemidest avatult rääkida ja
konstruktiivseid lahendusi otsida, tuled toime keeruliste
olukordadega suhteid kahjustamata ning julged teha ka
raskeid otsuseid, neid osapooltele põhjendades ja
selgitades.

Pakume Sulle:
• huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
• põhipuhkust 35 kalendripäeva aastas;
• haigushüvitist haigestumise teisest päevast;
• võimalust olla asutuse juhtimises piisavalt iseseisev,
tagamaks valla hallatava asutuse innovatiivne
juhtimine ja koostöötav töökeskkond.

Kandideerimisel palume esitada:
• kirjalik avaldus ja motivatsioonikiri;
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
• haridust tõendavate dokumentide koopiad;
• palgasoov;
• kirjalik nõusolek andmete kogumiseks
(taustauuringu tegemiseks: karistusregister,
varasemad tööandjad, Google) kuni konkursi
lõpptulemuseni;
• visioon kooli arengu ja juhtimise kohta (kuni 3 lk),
visiooni võib edastada ka videona.
Tööle asumise aeg: alates 01.07.2022
Dokumendid märgusõnaga „Kaiu Kooli direktori konkurss“
palume esitada hiljemalt 30.01.2022 Rapla Vallavalitsusele aadressil Viljandi mnt 17, 79511 Rapla või
digiallkirjastatult e-posti aadressil rapla@rapla.ee.
Lisainfo: Jüri Morozov, tel 5389 2441 ja/või
e-post: juri.morozov@rapla.ee.

Konkursil osalemiseks esita:
• kirjalik avaldus ja motivatsioonikiri;
• avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele
vastavuse kinnitus;
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
• haridust tõendavate dokumentide koopiad;
• kirjalik nõusolek andmete kogumiseks (taustauuringu
tegemiseks: karistusregister, varasemad tööandjad,
Google) kuni konkursi lõpptulemuseni;
• palgasoov.
Tööle asumise aeg: 1. märts 2022.
Dokumendid märgusõnaga „Varahalduse juhataja“
palume esitada 23. jaanuariks 2022 Rapla Vallavalitsusele
aadressil Viljandi mnt 17, Rapla 79511 või digiallkirjastatult
e-posti aadressil rapla@rapla.ee.
Lisainfo: abivallavanem Triin Matsalu, tel 5332 5604 või
triin.matsalu@rapla.ee.
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Rapla II jõulumaa
on saanud
osakeseks ajaloost
Kahel päeval leidus põnevat tegemist pipar
kookide kaunistamisest õnnemündi vermi
miseni. Sai kuulata kaunist jõulumuusikat,
jõulujuttu, jälgida tuleetendust või ekraanilt
vanu fotosid Raplast.
Laste rõõmuks oli kohal jõuluvana ning
kingikotis leidus hulga head-paremat Jõulu
OTTil.
Suur-suur tänu kõikidele, kes oma aja,
ideede, korraldamise ja tegutsemisega panus

tasid ürituse korda

minekusse!
Aitäh toetajatele, müüjatele,
töötubade läbiviijatele, esinejatele
ning muidugi inimestele, kes jõulumaad
nautima tulid, ja neile, kes seda kaamerasil
maga jäädvustasid!
Teiega oli tore!
2022. aastal kohtume 16. ja 17. detsemb
ril!

Valla koduseid lapsi külastas jõuluvana

R

Jõulukommituur

R

ja kujundatud kaardimäng pälvis nii
noorte kui ka vähem noorte tähele
panu ning poolehoiu. Žüriis esinda
tud MTÜ Ettevõtlikud Naised Rapla
maal auhind läks samuti Rapla Güm
naasiumisse, õpilasfirma OLE enese
arengu märkmik oli nende meelest
parim toode laadal.
Õpilasfirmade programm on
praktiline ettevõtluskogemust andev
ja õppetöös sageli 11. klassi uurimis
töö praktilise väljundina vormistatav
sügisest kevadeni kestev programm,
mida koordineerib Junior Achieve
ment (JA) Eesti. Sel õppeaastal on JA
Eesti veebilehe andmete kohaselt et
tevõtluskogemuse saamiseks regist
reerunud ligi 400 õpilasfirmat. Rapla
õpilasfirmade laada on ellu kutsunud
ja algusest peale korraldanud Kohi
la Gümnaasiumi majandus- ja mate
maatikaõpetaja Margot Sarv.
Anu Kaar

RAEK noorte ettevõtlikkuse
koordinaator ja õpilasfirmade juhendaja

J

õuluaeg on ikka olnud täis helgu
se lootust, ka kingisaamisootust
ja seda toredam on üllatus, mis
tuleb nii, et oodatagi ei oska. Kink ei
pea sugugi olema suur ja särav, vaid
võib hoopis väike ja magus olla, täh
tis on, et tooks sära saaja silmadesse.
Sellest lähtuvalt on Harjumaa
motoklubi Pikne eestvedamisel kor
raldatud kommijagamise tuuri, mis
sai alguse 2015. aastal ideest rõõ
mustada jõulude ajal kommipaki
ga lapsi, kes päriselt oma kodudes
olla ei saa. Kommijagamise tuuril
jagavad usinad motomehed ja aga
rad tsiklinaised kommipakke lasteja turvakodude ning turvakeskus
te lastele ja kasvatajatele. Nii et po
le kahtlustki – motoinimeste karmi
na näiva kuvandi all on peidus suur
ja soe süda.
Nüüdseks on kommikogujaid ja
-jagajaid juba paljudes maakonda
des. Sedapuhku haaras ideest ja lõi
esimest korda kampa ka Rapla val
la Nõmme küla ühe pere asutatud

Foto: erakogu

Õpilasfirmade laat
apla keskväljakul toimus 18. det
sembril jõulumaa ja jõuluOTTi
ajal 18. Rapla õpilasfirmade laat.
Teist aastat järjest said laadal osaleda
vaid Raplamaa õpilasfirmad ning sel
aastal panid oma müügioskuse proo
vile 12 õpilasfirma esindajad Rapla ja
Kohila Gümnaasiumist.
Kaupu endale soetamiseks ja kin
gikotti leidus seinast seina: sauna
õlidest pusadeni, küünaldest kaar
dimänguni. Laat kujunes meeleolu
kaks ja tekitas hasarti, kus mitu fir
mat müüs oma „lao“ tühjaks ja pea
vad nüüd kiirelt uusi tooteid valmista
ma, et alanud aastal sama hooga eda
si tegutseda.
Raplamaa õpilasfirmade tase oli
väga kõrge ja noored ettevõtjad ei hä
bene oma tooteid kõlava hääle ja jul
ge olekuga tutvustamast. Telgi ümber
liikus kogu laada vältel hulga rahvast.
Suurima käibe ja parima toote auhin
na võitis Rapla Gümnaasiumi õpilas
firma Acardi. Ettevõtte välja mõeldud

Foto: Armar Paidla

apla valla kodused lapsed, kes
on sündinud enne 2021. aas
tat, olid 17. detsembril oodatud
Rapla keskväljakule, kus jõuluvana
jagas neile kingitusi. Sellel aastal tõi
jõuluvana lastele seljakoti, mille saab
ise kaasasolevate pliiatsitega ära vär
vida, ning helkurlooma.
Samal ajal sai väljakul kaunista
da piparkooke, imetleda Raplamaa
koerasõprade lemmikuid, teha pai
Allikasilma talu loomadele või liht
salt hullata heintes.
Kui teil ei olnud võimalik jõu
luvana juurde tulla, saate kingitu
se kätte tööpäeviti vallamajast (Vil
jandi mnt 17, Rapla, tel 489 0510).

indiaanikultuuri ja Ameerika auto
de lembene Musta Ronga Vennas
kond koos motomeeste sõpruskon
naga. Nende valik langes aga hoo
piski vanemale generatsioonile, kes
oma elu- ja jõuluõhtut ühel või tei
sel põhjusel oma kodus veeta ei saa.
Täpsemalt siis seekord Kaiu ja Juuru
hooldekodude elanikele. Enne täp
sustati kodude juhatajatega asjaolu

sid ja lepiti kokku, millal kommiauto
väravast sisse vurab.
Kõik õnnestus kenasti, andes ro
helise tule uuele jõulutraditsiooni
le ka siinmail. Seesugused pealtnä
ha väikesed, aga sisult suured ja sü
damlikud ettevõtmised toovad rõõ
mu ja hingesooja nii saajatele kui
toojatele.
Aivi Meister

rapla teataja / jaanuar 2022 / 8

Maidla naabrivalve sektor

R

apla vallamajas allkirjas
tati 21. detsembril Maid
la küla naabrivalve leping.
Loodud naabrivalve sek
torisse kuulub 23 kodu.
Piirkonnavanem
Kristel kolis Maidlas
se paar aastat tagasi. Ta ei tundnud
sealt kedagi, aga tal oli soov kogukon
na liikmetega tuttavaks saada. Kristel
käis kõik talud läbi ja tutvustas naab
rivalvet, saades samal ajal küla kõiki
de inimestega tuttavaks. Arvestades,
et Kirstel oli piirkonnas uus, võttis ta
endaga kaasa küla kõige pikemaaja
lise elaniku. Kõikides taludes võeti
neid viisakalt vastu ning kõik olid ko
he valmis ka kogukonna turvalisuse

nimel ja õigusrikkumiste ennetami
ses kaasa lööma.
MTÜ Eesti Naabrivalve on 5. mail
2000 kodanikualgatuse korras asuta
tud ühing, mille eesmärk on suuren
dada elanike turvalisust kodudes ja
nende lähemas ümbruskonnas ela
nike endi aktiivse tegutsemise tule
musel.

Raplamaa
Omavalitsuste Liit
määras juhatuse
esimehed ja
aseesimehed

R

aplamaa Omavalitsuste Lii
du (ROL) juhatus otsustas 28.
detsembril kinnitada aasta
teks 2022–2025 ROL-i juhatuse
esimees ja aseesimees rotatsiooni
korras ühe aasta kaupa põhimõt
tel, et aseesimees on järgmine ju
hatuse esimees.

Lepingut allkirjastavad
Eesti Naabrivalve tegevjuht
Marek Väljari (vasakult),
Rapla vallavanem Gert Villard,
naabrivalve piirkonnavanemad
Kristel Põhjala ja Ivo Hämarsalu
ning Rapla politseijaoskonna juht
Janno Ruus.

Foto: Rapla valla külade ühendus

Aastal 2022
• Juhatuse esimees –
Märjamaa valla esindaja
Urmas Kristal
• Juhatuse aseesimees – Rapla
valla esindaja Gert Villard

Küla tänavatel kaigub vabaduse hääl

O

li see toetusavaldus
uuele Rapla valla kü
lade ühenduse juhatu
sele või tuli see sellest,
et valisime kokkusaa
miseks õige hetke, igal
juhul kasutame võima
lust ja täname kõiki, kes aasta lõpus
Nõmme kõrtsis toimunud ambitsioo
nikale koosloomeõhtule kogunesid ja
koostöösse panustasid.
Üks ei ole ühtegi, teame juba laste
liisusalmist. Neli juhatuse liiget kõlab
palju paremini, aga selleks et teada
saada, mis toimub kõikides valla kü
lades, jääb neistki väheks. Rapla val
la 83 külast oli valla külade ühendu
se liikmeid enne aastalõpu kokkusaa

mist 23. Kas 23 küla esindavad kõi
ki Rapla valla külasid, nende rõõme
ja muresid? Meie arvates mitte. See
pärast oleme seadnud endale väge
va eesmärgi oma liikmeskonda suu
rendada.
Hea plaan hakkas tööle juba vii
masel ühisüritusel ja miks ka mit
te, sest koos suudame enamat, sel
gus kokkutulnuile tutvustatud liik
mete küsitluse tulemustest, kus oma
mõtteid, soove ja ootusi jagasid 21 kü
la esindajad.
Sügisel tehtud küsitluse tagasiside
põhisõnumitena jäid positiivse noo
dina kõlama koos tegutsemine, küla
sid liitvate ühiste traditsioonide hoid
mine, vahvad inimesed ja nende val

misolek aidata läbi vabatahtliku töö
ja isikliku panuse kaasa külade aren
gusse ja heakorra hoidmisse.
Vallalt oodatakse suuremat abi
teede korrashoiul. Unistatakse elust,
kus külast külla pääseks mööda tol
muvaba teed ja suhtlemist laia ilma
ga toetaks kiire internet.
Külade ühendust nähakse käepi
kenduse või vahendaja rollis suhete
loomisel külade ja valla vahel. Luba
me pingutada selle nimel, et kellegi
hääl ei jääks hüüdjaks hääleks kõr
bes. Tunneme endas südikust raskus
test läbi astuda ja rõõme teiega jagada.
Kogu küsitluse läbivaks märksõ
naks kujunes koostöö, mida pidasid
ülekaalukalt oluliseks ka aastalõpu

koos
loome protsessis osalejad,
kes kinnitasid, et just koostöö aren
damisse ja parandamisse ollakse val
mis panustama. Infovahetuse paran
damise, uute traditsioonide juuruta
mise, pädevuse täiendamise vajadu
se võtsime alustatud koosloome prot
sessist kaasa, et nendega üheskoos
jõudsalt edasi liikuda.
Kui tahad olla meiega, siis võta
ühendust ja jätkame koos. https://
rapla.kovtp.ee/et/rapla-valla-kuladeuhendus.
Rapla valla külade ühendus

Iiris Saluri, Kairi Kaadu,
Siim Kohari, Janina Päädam

Tegus aastalõpp Purilas

M

ida teha, kui elekter
kaob või vett ei ole?
Mis võiks kodus ole
mas olla ja kui suu
red peaks olema va
rud? Purila elanikel
on nüüd suuremad
teadmised, sest Purila külaplatsil toi
mus 21. novembril miinuskraadide ja
esimese lumega koolitus „Ole valmis
Purilas“.
Koolitusel jagas nippe ja näpunäi
teid Toomas Tõnisson MTÜ-st Tsiviil
kaitse Selts ja teemaga haakuvat väga
vajalikku äppi „Ole valmis“ tutvus
tas külaelanikele Nele Pernits Nais
kodukaitse Rapla ringkonnast. Koo
lituse maksumuse tasus Rapla vald
MTÜ Purila sotsiaalvaldkonda esita
tud projektitaotluse kaudu.
Meil on ka hea meel siinkohal tea
da anda, et MTÜ Purila projekt „Kaks
3 x 6 telki Purila väliüritusteks“ on
rahastatud kohaliku omaalgatuse
programmist. Mõlema projekti pu
hul maksti 10% omafinantseeringust
MTÜ Purila liikmemaksudest.
Alates novembrist on Purila elani
kele ja külalistele nutitelefoni äpis Ac
tionbound Purila koletuslik maasti

Fotod: MTÜ Purila veebileht

kumäng, mida saab mängida igal ajal.
Tule avasta meie küla kauneid kohti!
Küll aga palume, et hoiad ja austad
ning prügi maha ei jäta.
Aasta lõpus liitusime Purilas eri
ti südamliku üleskutsega #Heegelda
head #Enneaegsedlapsed. Meie kü
la Margit Tepper õpetas kõik soovijad

nobenäpud heegeldama. Paari mõnu
sa heegeldamisõhtu järel läks jõulude
eel Purila poolt enneaegu sündinud
laste poole teele lausa 19 pisikest kai
sutajat kallipaid.
Uue aasta plaanide kõrval on meil
ka suur südamesoov. Loodame siiralt,
et nüüd on saabumas aeg, mil meil

õnnestub koostöös korda saada Puri
la jalakäijate sild.
MTÜ Purila soovib kõigile tegusat
uut aastat ja saadab suure tänu kõigi
le, kes selle aasta fantastiliseks tegid!
Rohkem infot meie tegemiste kohta
Purila kodulehel www.purila.ee.
MTÜ Purila

Aastal 2023
• Juhatuse esimees – Rapla
valla esindaja Gert Villard
• Juhatuse aseesimees – Kehtna
valla esindaja Tanel Viks
Aastal 2024
• Juhatuse esimees – Kehtna
valla esindaja Tanel Viks
• Juhatuse aseesimees – Kohila
valla esindaja Heiki Hepner
Aastal 2025
• Juhatuse esimees – Kohila
valla esindaja Heiki Hepner
• Juhatuse aseesimees –
Märjamaa valla esindaja
Urmas Kristal

Rapla maakonna
sotsiaalvaldkonna
tunnustamine

R

aplamaa Omavalitsuste Liit
kuulutab välja konkursi Rapla
maakonna sotsiaalvaldkonna
auhinna väljaandmiseks.
Sotsiaalvaldkonna auhinnaga
autasustatakse üksikisikut või kol
lektiivi, kes on:
• märkimisväärselt kaasa aida
nud Raplamaal sotsiaalvald
konna edendamisele, panus
tanud arendamisse ja oma te
gevusega väärtustanud heaolu
ja sotsiaalset turvalisust kogu
konnas;
• ja/või algatanud ja ellu viinud
silmapaistvaid valdkondlikke
toetavaid tegevusi;
• ja/või pikaajaliselt ja tulemus
likult tegutsenud sotsiaalvald
konnas;
• ja/või algatanud ja arendanud
valdkondade ülest koostööd
kohalikul ja/või maakondlikul
tasandil.
Ettepanek peab sisaldama
järgmisi andmeid: kandidaadi ni
mi, töökoht, amet, e-posti aadress,
teenete loetelu või tegevuse kirjel
dus, ettepaneku tegija nimi, amet,
kontaktid, allkiri. Veebilehelt rol.
raplamaa.ee lehelt leiab statuudi
ja vastava esitlusvormi.
Kandidaat võib tegutseda nii
avalikus, äri- või kolmandas sek
toris.
Kirjalikud ettepanekud kandi
daatide kohta tuleb esitada aad
ressil rol@raplamaa.ee 18. jaanua
riks 2022.
Tunnustustseremoonia toimub
18. veebruaril 2022 Raplamaa tä
nugalal.
Info: Ülle Laasner, 528 4090,
ylle.laasner@raplamaa.ee.
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Kaiukate 2021

E
Foto: Kadri tiisel

Rapla Kesklinna Kooli õpilased
taas „Miniturniiril“

K

õigepealt pakkus meile
õpetaja Koidula Takk või
maluse osaleda „Minitur
niiril“ juba kooliaasta al
guses. Võtsime selle pak
kumise vastu ja läksime
1. detsembril koosseisus
Karl Mattias, Rasmus Koit, Merilin
Roopärg, Kaisi Soeson ja Arelia Ree
mi õpilaste mälumängusaate „Mini
turniir“ salvestusele.
Enne, kui me saime salvestama
minna, pidime leidma aja pärast tun
de, et kuulata varasemaid saateid ja
püüda koos meeskonnaga küsimuste
le vastata. Meie ülesanne oli ka saate
juht Ivo Linnale 10 küsimust ette val
mistada. Meie iganädalased kokku
saamised algasid juba 13. septembril
ning kokkuvõttes kestis meie etteval
mistus üle kahe kuu.
Kui saime teada, et salvestusele
peab minema 1. detsembril, olime pä
ris elevil ja ka närv oli sees, kuigi oli
me pikalt valmistunud.
Tallinnasse sõitsime rongiga.
Jõudnud kohale, käsime söömas ja
suundusime seejärel raadiomajja.

Seal võtsid meid vastu Ivo Linna ning
saate toimetaja Kadri Tiisel. Läksi
me kõik koos salvestusruumi, mei
le anti kätte küsimused saatejuhile
esitamiseks ja hakkasime salvesta
ma. Stuudios esialgne närveerimine
kadus ja olime valmis koos küsimus
te üle arutlema.
Esimeses saates kogusime 11
punkti, teises samuti 11, kolmandas
12 ja neljandas 8. Pidime vastama
kuulamisküsimustele, suulistele kü
simustele ja ise Ivo Linnale küsimu
si esitama.
Saatejuht Ivo Linna on imeline
inimene ja temaga kohtuda oli suur
au. Ka Kadri Tiisel on suure südame
ga ja meile tehti olemine saates väga
mõnusaks. Pärast salvestust sõitsime
rongiga tagasi Raplasse.
Oleme kõik siiralt tänulikud õpe
taja Koidulale, kes pakkus välja sel
le võimaluse ja juhtis kogu etteval
mistust.
Oli imeline kogemus ja loodeta
vasti saame seda järgmisel aastal kor
rata.
Arelia ja Kaisi , 6.a klassi õpilased

Jõulukuu Kabala
Lasteaed-Põhikoolis

D

etsember oli sellel õppeaastal
Kabala kooliperele õnnelik, sest
haigustelaine oli meist mööda
läinud ja kõik, mida tahtsime, saime
ära teha. Algklasside õpilased nautisid
Ugala teatris Lumejäneste etendust,
Sillaotsa muuseumi rahvas tutvustas
suurematele ununenud jõulukombeid.
Kolmeks päevaks avasime heate
gevusliku jõulukohviku, kus lapseva
nemate abiga olid kohvikulauad kae
tud maitsvate küpsetistega. Esimest
korda korraldas õpilasesindus pipar
koogikujude võistluse, kus sai osaleda
klassiga või üksinda.
Mitmeks päevaks oli koolimaja
täidetud mõnusa piparkoogilõhnaga
ja valmisid väga ilusad tööd. Eriliselt
paistsid silma aga piparkoogimajad,
mis olid tõelised meistriteosed. Aas
ta lõppes jõulupeo ja tänuüritusega.
Head uut aastat kõigile!

Fotod: Marco Saluste

Koidu Pettai

õpetaja/huvijuht

Rapla Vesiroosi Kooli väärtused
on sallivus, hoolivus, julgus ja austus!
Detsembri lehes oli trükikurat väikest vingerpussi
mänginud ja koolile uued väärtused loonud.
Rapla Vesiroosi kool tegi novembris siiski
taastutvust sallivuse, hoolivuse, julguse ja austusega.
Soovime kooliperele head uut aastat!
Jõudu kiusamisevaba kooli arendamisel ja oma põhiväärtustele
keskendumisel.

elmine aasta algas loo
tusega, et tuleb parem ja
tuligi. Kuigi sai ka veidi
distantsil istuda, oli kok
kuvõttes ikkagi väga te
gus ja põnevust täis aas
ta, mis andis meile nii
palju uusi teadmisi ja kogemusi. Kaiu
noored olid aktiivsed ja tublid kõigis
ettevõtmistes. No ja ega teised valla
noored ka karvavõrdki alla jäänud.
Töötubasid ja väljasõite oli igale
maitsele ning elukohvrid said täide
tud paljude tarkuseteradega. Välja
sõitudel jõudsime isegi Põltsamaa
le ja Lihulasse, ainult Nuustakul jäi
käimata, aga selle vea parandame
sel aastal.
Populaarseks osutus Kabalas toi
muv saviring „Täitsa savi on“, kus
valmisid uskumatud kunstiteosed ja
tänukingitused jõulumaale noorte
ka telki. Sel aastal oodatakse põne
vusega portselani ja vesipiltide õp
pimist. Meie juhendaja Janina Pää
dam on täielik saviingel, kes suu
dab inspireerida noori väljendama
ja teostama kõiki ideid. Selle tulem
on nii müstiline, et võtab ahhetama
ka kogenud savigurud.
Malev – ka see oli meil sel aastal
väga äge, malevlased olid kui üleöö
suureks kasvanud ja kõik tööd suju
sid kui võluväel. Juba põnevusega
ootame selle aasta oma.
Kõik pildid, videod ja muu info
meie ning teiste Rapla valla noor
te tegevusest on Rapla Valla Ava
tud Noortekeskuse Facebooki lehel.

Halloween’i grupipilt.

Jete Lang
poseerib
Kabala
savitoas
oma
imelise
vaasiga.

Siinkohal kutsungi noori ja nende
vanemaid jälgima meie lehte, et in
fo liiguks ja keegi ei jääks põnevatest
pakkumistest ilma.
Augustis toimus noorte ühislaa
ger, kus sai arendada oma musikaal
set külge ja valmisid megaägedad

lood ning videod. Need leiad Noor
te Ühislaagri Facebookilehelt – min
ge vaadake, kui andekad lapsed meil
Eestis ikka on.
Sügisel algas kool ja koos selle
ga muutus sagin noortekates aktiiv
semaks, halloween’itasime, santisi
me, käisime väljasõitudel, hoolitse
sime oma vaimse tervise eest ja val
mistusime jõuludeks. Detsembri vii
masel hetkel jäädvustasime kogu ilu
ja tarkuse, mis meist kiirgab, ka vah
vatele fotodele.
Uue aasta lubaduseks on rohkem
teadmiseid, rohkem aktiivsust, roh
kem avastamist, rohkem liikumist ja
palju häid mälestusi luua.
Aitäh teile imelise aasta eest,
meie päiksekesed! Uuel aastal ootan
teid uue hooga uutele väljakutsetele!
Kadri Brecher

Rapla Kesklinna Kooli robootikute tegemised

R

apla Kesklinna Koolis on
robootikaringid tegutse
nud juba mitu aastat. On
osaletud võistlustel First
Lego League ja korral
datud koolisiseseid ning
koolidevahelisi üritusi.
Kevadel oli meil tänu juhendaja
Airi Metsaäärele võimalus osa võt
ta rahvusvahelisest robootikalaag
rist, mis kahjuks toimus piirangute
tõttu Kreeka asemel hoopis veebipõ
hisena. Osalesid Kreeka, Hispaania,
Horvaatia, Norra, Bulgaaria ja Ees
ti noored robootikahuvilised. Meie
maad esindasid peale meie kooli ro
bootikute Valtu Põhikooli ja Rapla
Gümnaasiumi robootikud.
Koroona tõttu pidi meie võist
kond jaotuma kaheks. Pooled koos
juhendaja Airiga olid kodus ning
osalesid veebi teel, teised koos õpe
taja Kadri Lauba ja Pelgulinna Güm
naasiumi õpetaja Kristjan Kruusi
ga osalesid koolist. Nädal aega õh
tupoolikuti võisteldi missioonide la
hendamises, robootika kaudu õpiti
tundma teiste maade kultuuri.
Nädal lõppes ühise tantsuga.
Meie õpetajad said kõige inspireeri
vamate juhendajate tiitli.
Sügisel alustasime suure hooga,
et valmistuda eelseisvateks võist
lusteks. Meid toetasid ProgeTiigri
programm uute vahvate robotitega
ja Rapla Vallavalitsus tundideks va
jalike robootikamattidega.
Esimene suurem väljakutse oli
osalemine võistlusel Robotex Inter
national 2021, mis toimus 5.–7. no
vembrini Tallinnas Saku suurhallis.
Meie koolist osales kolm võist
konda: üks Lego joonejärgimises
ja kaks võistkonda sumos. Esimest
korda rahvusvahelisel võistlusel osa
lenud 5. klassi robootikud said hea
võistluskogemuse ja näitasid oma
meeskonnatööoskusi.
15.–19. novembrini toimus üle
kooliline robootikanädal. Kaasatud
olid 1.–6. klassi õpilased ja 3. klas

si isad. Ehitati ja programmeeriti
erinevaid roboteid, liiguti robotite
ga mööda takistusrada, korraldati
päästeteemaline töötuba, kasutades
spetsiaalseid robootika õppematte.
Isadepäeval said isad kätt proo
vida robotite ehitamises ja program
meerimises ning robotitega oma või
lapse nime joonistamises.
3.–4. klassi robootikaring osa
les Insplay korraldatud RoboOlüm
pial. Meeskonnad lahendasid ette

antud ülesannet, mis hõlmas prog
rammeerimist, kujundamist ja ro
boti ehitamist.
Ees on ootamas FLL (First Lego
League) võistlus, milleks juba hool
sasti valmistutakse. Nooremaid oo
tab võistlus FLL junior.
Robootika paneb õpilastel sil
mad särama, see omakorda annab
indu juurde juhendajatele.
Airi Metsaäär ja Kadri Laup
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Raamatukogude aasta

A

valöögi sai 12. jaanuaril raamatuko
gude teema-aasta, mis jaguneb nel
jale fookusele ja jaotub kolme kuu
kaupa järgnevalt: raamatukogu kui kir
jandus- ja kultuurikeskus, raamatukogu
kui kogukonnakeskus, raamatukogu ra
tastel ja tuleviku raamatukogu. Raamatu
kogude aastal osaleb Eestis üle 800 raa
matukogu.
Rapla Keskraamatukogus ja haruraa
matukogudes jätkuvad traditsioonilised
kirjandus- ning kultuuriüritused. Koha
pealse huvi korral kutsume raamatuid
tutvustama kirjanikke. Seame suurema
rõhuasetuse kodulootööle. Oma plaani
dest jagame infot veebis, raamatukogu
des kohapeal ja eelneva pikema kokku
leppe korral ajalehes. Suvekuudele ole
me planeerinud traditsioonilised luule
lõunad ja bussiekskursiooni „Kirjandus
lik Raplamaa“.
Teel tuleviku raamatukokku püüa
me täita koostöös vallavalitsusega et
te võetud projektidega. Käesoleval aas
tal valmib Kaiu uus raamatukoguhoone,
mis saab nüüdisaegse sisustuse. Rapla
Keskraamatukogus avatakse 2022. aas
tal Raplamaa mälukeskus, hoone on re
noveerimise ootel.
Hea lugeja, raamatukogude aasta pu
hul on kogu 2022. aasta Raplamaa raa
matukogudes viivisevaba! Raamatuid oo
tame aga ikka tähtajaks tagasi.

Rapla Keskraamatukogus
Üritused
• 12. jaanuaril kell 12 raamatukogude aasta avamine
• 25. jaanuaril kell 16 teetund raamatuga
• 3. veebruaril kell 17.30 oma raamatuid „Kuidas mitte olla loll. Isa ja poja
vestlused“ ja „Kõik võib veel hästi minna“ Heino Viik
Nõustame e-teenuste kasutamist arvutis ja nutiseadmetes.
Registreerida telefonil 489 4039

Näitused
•	Näitus „Teistmoodi seened“ saalis
•	Näitus kohviveskitest ja samovaridest fuajees

Teavikute näitused
• „Kirjandusteosed filmi aluseks“ kojulaenutuses
• „Jaanus Vaiksoo 55“ lasteosakonnas
• „Raamatukunst“ lugemissaalis
Rapla Keskraamatukogu avatud:
E–R 10–19, L 10–15, P ja riigipühadel suletud
Haruraamatukogude lahtiolekuaegu palume vaadata nende blogidest
või uksesiltidelt.

Lugemisisu

S

el sügisel algas Rapla Kesklin
na Koolis üleriigiline projekt Lu
gemisisu. Projekti eestvedaja on
Eesti Lastekirjanduse Keskus. Nemad
on välja töötanud juhised, kuidas vir
gutada 1.–4. klassi õpilasi raamatuid
lugema. Selleks on kujundatud toredad
kleepsud, järjehoidja ja lugemispassid.
Õpilasi, kes on olnud kõige hoolsamad
lugejad, autasustatakse toreda diplo
miga. Eriti tublidele projektis osaleja
tele on kooliraamatukogu poolt kingi
tuseks väikesed autasud.
Selleks, et projekt saaks alata, käi
sid kõik klassid ühel päeval nädalas
kooliraamatukogus, kus raamatuko
guhoidja jagas välja projekti tutvusta
vad flaierid ja lugemispassid. Arutasi

me koos lastega, mida tähen
mis tutvustab õpilastele las
dab lugemisisu. Rääkisime ka,
teajakirjade ajalugu ja räägib,
kuidas ajakirjad on valminud.
kuidas lugemiseks raamatuid va
lida. Näiteks võib valiku teha kirja
Ta kutsub üles lapsi ise ajakirju val
niku järgi, kelle raamatut oled varem
mistama. Ajakirja võid teha koos klas
lugenud ja see pakkus huvi. Vahel jäl siga, sõpruskonnaga või koguni üksi.
legi võib meeldivus kujuneda piltide
Kui väljaanne õnnestub, anname selle
põhjal. Kui raamat on kaunite või köit lugemiseks ka teistele õpilastele.
vate piltidega illustreeritud, võib ka lu
Lisaks ajakirjade tutvustamise
gemine huvitavamaks osutuda. Vest le on loodud videod teematundidele
luses selgus, et väliskirjanike raama „Raamatu teekond“, „Illustratsiooni
tuid ei pea lugema tingimata võõrkee tund“ ja „Lugemisisu mängud“. Lisa
les, vaid riiulites on olemas ka eesti
tud on nimekiri vabalugemise raama
tute soovitustest.
keelde tõlgitud raamatud.
Loodan, et selline projekt virgutab
Lugemisisu ei kutsu õpilasi ainult
lapsi rohkem lugema!
raamatuid lugema, vaid tutvustab ka
ajakirju ja nende valmimist. Youtube’i
Aili Kübar
Rapla Kesklinna Kooli raamatukoguhoidja
on üles riputatud Kätlin Vainola video,

Lastetennise jõuluturniir

T

ennisekool Point korraldas
23. detsembril koostöös
Rapla Tenniseklubiga Alu
spordihoones lastetennise
jõuluturniiri.
Tennisekool Point on ju
ba mõnda aega Raplas ten
nisetrenne andnud. Treeningutel osa
levad lapsed, noored ja täiskasvanud.
Vahetult enne jõulupühi otsustati õpi
tud oskused proovile panna ja laste pa
remusjärjestus selgitati välja omava
hel punktimängu mängides. Sellest sai
energiline sissejuhatus jõuluaega, kus
peamise publiku moodustasid toeta
vad lapsevanemad.
Turniiril osalejad jagunesid kah
te vanuserühma: 7–8-aastased ning
vanemad kooliõpilased. Treener Tai
vo ootas osalema küll rohkem õpilasi,
kuid oma rolli selles mängisid nii vii
rushaiguste hooaeg kui ka jõuluvahe
aja algus. Sellegipoolest sai aasta pidu
liku punkti ning kätte jagati diplomid
ja magusad auhinnad.
7–8-aastaste seas võtsid mõõtu
Liisbet, Sandra, Oskar, Rudolf ja Tauri.
Vanemate õpilaste seas selgitasid pro
fiseti mängudega (mäng kaheksa gei
mini) paremusjärjestuse Hanna-Liisa,
Liisbeth, Markus ja Robin. Osalejate

nägudelt oli näha pisikest võistluspin
get, aga ka rõõmustavat rahulolu.
Tennisekooli treener Taivo Tüvist
jäi turniiriga samuti rahule, ta lausus,
et uuel aastal on hooajakalendris kir
jas vähemalt kolm turniiri lastele ja
loomulikult ei jää tulemata ka tennise
võistlused täiskasvanutele.
Et oleks julgem ja kindlam uuele
hooajale vastu minna, on kõik huvi

lised oodatud liituma treeningurüh
madega. Trennide kohta leiab infot
aadressilt www.tennisekoolpoint.ee
ja Rapla Tennisklubi tegemistega saab
kursis olla www.raplatennis.ee. Lisa
infot saab ka treener Taivo Tüvistelt
numbril 5698 0952. Oodatud on nii al
gajad, huvitundjad kui ka juba aktiiv
sed tennisesõbrad. Kohtumiseni tren
nides!
Siret Jakobson
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Suur noorte jõulukontsert
19. detsembril toimus Rapla kirikus 26. korda suur noorte jõulukontsert. Koroonaviirusest räsitud
proovideajast hoolimata astusid sellel korral kuulajate ette Riinimanda koorid, Rapla Muusikakooli
vokaalansambel, flöödiansambel ja viiuliansambel ning Raplamaa Noorte Puhkpilliorkester.
Kirik sai kaunist jõulumuusikat täis ja nii esinejad kui ka osalejad viisid koju mõnusa pühadetunde.

Kunst ja teater Riinimanda kooristuudios
Riinimanda galerii ruumides saab
nüüd alustada ka teatri- ja kunstite
gevus. Peamine juhendaja on Valter
Uusberg, kuid asja sujudes võib sat
tuda teisigi.
Oodatud on 12–19-aasta vanu
sed lapsed ja noored Rapla vallast.
Aeg valitakse läbirääkimistel. Tasu
5 eurot kuus.
Soovijatel ilmutada end Riini
manda galeriis igal jaanuari nelja
päeval ajavahemikus kella 15–18 või

helistada numbril 5855 8854 või kir
jutada valter.uusberg@gmail.com.

RIINIMANDA KOORISTUUDIO KUTSUB
LAPSI VANUSES 5/6 – 9 LAULMA JA
HÄÄLEGA MÄNGIMA

Kontserdi ühendkoor juhatab Urve Uusberg.

Esimene kohtumine ja häälega mängud
RIINIMANDA GALERII saalis
(Tallinna mnt 9 Rapla)
19. jaanuar kell 15
Lisainfo 5855 8854
Rapla Muusikakooli viiuldajate ansambel Tekal Tappo
juhendamisel.

Kahekümne kuues noortekontsert saigi 19. detsembril
ajalooks.

Raplamaa noorte puhkpilliorkester.

Muusikakooli segaansambel, juhendaja Grete Koik.

Riinimanda kooristuudio kut
sub laulma ja häälemängudele
5/6–9-aastaseid lapsi. Võib-olla
jõuame ka aastal 2023 laulupeole.
Lauluharjutused hakkaksid
olema Riinimanda galerii saa
lis neljapäeviti alates kella 15-st
(täpse aja valime üheskoos), ga
lerii saal asub aadressil Tallin
na mnt 9, maja juures on ka kor
ralik parkla. Esmane mõte oli ju
ba sügisel alustada, kuid nüüd
on ruum paremas korras ja ka
soojem.
Lastega laulmist ja mängi

mist juhendab alguses Urve Uus
berg, häälemängude tunnid teeb
imeline Karolin Kõrre ja sügisel
liitub Sten-Olle Moldau – ta on
ise laulnud ja pilli mänginud ko
gu aja ja on üleni muusika.
Esimene kohtumine asja aru
tamiseks ja häälega mängimi
seks on 19. jaanuaril kell 15. Hea
on oma tulekust ette teada an
da telefonil 5855 8854 või kir
ja teel urve.uusberg@gmail.com
või smoldau@gmail.com, kuid
spontaansed ilmumised on sa
muti teretulnud.

Sadolini tiim raskusi tõstmas

P

ärast Rapla karikavõist
lusi võtsid meie mehed
osa veel kolmest võistlu
sest. Kuna kevadel jäi ko
roonapiirangute tõttu mi
tu võistlust ära, tuli kahe
kuu jooksul mõõtu võtta
neljal võistlusel.
17. oktoobril toimusid Tartus Ees
ti meistrivõistlused klassikalises jõu
tõstmises. Raplas treenivatest sport
lastest võtsid sellest osa Martin Kask
ja Märten Osijärv. Märten võistles ke
hakaalus –105 kg ja sai kuuenda ko
ha tulemusega 522,5 kg. Kükis jäi pa
rimaks katseks 192,5 kg, lamades su
rumises 130 kg ja jõutõmbes 200 kg.
Martin võistles kehakaalus +120 kg
ja saavutas kolmanda (660 kg). Mar
tin kükkis 260 kg, surus 150 kg ja
tõmbas 250 kg. Kükk ja tõmme olid
tema isiklikud rekordid.
Järgmisena peeti 6. novembril
esimest korda Märjamaa uues spordi
keskuses Raplamaa meistrivõistlused
jõutõstmises varustusega. Uues saa
lis on loodud head võimalused raske
jõustikuga tegelemiseks.
Mehed olid tublid ja tegid väga

korralikud tulemused. Jüri Haud ja
• Mart Laanisto II koht (+120 kg;
Tanel Männisalu said surumissär 510 kg).
gi kasutamisest võistlustingimus
Selle aasta viimane jõuproov toi
tes väärtusliku kogemuse, mida on
mus 20. novembril Kilingi-Nõmmes,
hea kaasa võtta eesootavateks Eesti
see oli korralik õnnestumine meie ka
meistrivõistlusteks lamades surumi hele parimale surujale Jürile ja Ta
ses. Jüri surus isiklikuks rekordiks
nelile.
185 kg ja Tanel 137,5 kg. Martin Kask
Kuigi Taneli ebaõnnestunud teine
parandas kolmandat võistlust järjest
katse võttis võimaluse teha uus isik
lik rekord, oli kolmandal katsel suru
oma rekordeid. Lõpptulemuseks jäi
tud 135 kg võidukatse. Tanel tuli juu
kükis 262,5 kg, lamades surumises
157,5 kg ja jõutõmbes 252,5 kg. Mär nioride Eesti meistriks kehakaalus
ten tegi väga hea surumise ja sai kir –83 kg ja absoluutseks võitjaks juunio
ja tulemuse 132,5 kg. Mart tegi kor ride arvestuses.
raliku võistluse ja võttis oma vormist
Jüri oli tubli ja sooritas kõik kolm
maksimumi.
katset: esimesel katsel 170 kg, teisel
Võistlus koosnes kolmest alast: 180 kg ja kolmandal 190 kg. See oli ka
kükk, lamades surumine ja jõutõm uus isiklik rekord, tasuks kehakaalus
me. Arvestust peeti kolme ala sum –83 kg teine koht. Maagiline 200 kg
mana kaaluklasside järgi. Rapla me ootab oma aega.
hed saavutasid kolmevõistluses oma
Rapla Sadolini tiim on hobihar
rastajate grupp, kes teevad pärast
kaaludes järgmised kohad:
• Tanel Männisalu I koht (keha tööd pere kõrvalt trenni ja uskuma
kaalus –83 kg, tulemus 492,5 kg);
tuid numbreid. Kui Sa oled noor ja
• Jüri Haud I koht (–93 kg; 485 kg);
tunned, et tahaksid areneda koos sel
le tiimiga, siis tere tulemast gruppi!
• Märten Osijärv I koht (–105 kg;
537,5 kg);
• Martin Kask I koht (+120 kg;
Kalev Kotto
672,5 kg);
meeste treener ja abiline

Rapla tugevamad pärast võistlust Märjamaa uues spordikeskuses.
							 Foto: Kalev Kotto
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Tule doonoripäevale
võta kaasa isikut tõendav dokument

Neljapäeval, 26. jaanuaril kell 10–14
Rapla kultuurikeskuses

EELK Rapla
Maarja-Magdaleena
koguduses

JUMALATEENISTUSED
EELK JUURU
MIHKLI KOGUDUSES

Pühapäeval, 16. jaanuaril kell 12 armulauaga
jumalateenistus pastoraadi saalis, samal ajal
pühapäevakool pastoraadi inglisaalis

Kuupäev

Kell		

Jaanuar, AD 2022

L, 15. jaanuar

18 LAUBAÕHTA palvus Taizé lauludega kirikus

Neljapäeval, 20. jaanuaril kell 17 piiblitund
pastoraadi inglisaalis, teemaks Rooma kirja
1. peatükk

P, 16. jaanuar

11

Pühapäeval, 23. jaanuaril kell 12 armulauaga
jumalateenistus pastoraadi saalis

K, 19. jaanuar

19 PALVEOSADUS kogudusemajas

L, 22. jaanuar

18 LAUBAÕHTA palvus Taizé lauludega pastoraadis

Pühapäeval, 30. jaanuaril kell 12 armulauaga
jumalateenistus pastoraadi saalis

P, 23. jaanuar

11

Neljapäeval, 3. veebruaril kell 17 piiblitund
pastoraadi inglisaalis, teemaks Rooma kirja
2. peatükk
Pühapäeval, 6. veebruaril kell 12 armulauaga
jumalateenistus pastoraadi saalis, samal ajal
pühapäevakool pastoraadi inglisaalis

ARMULAUAGA JUMALATEENISTUS pastoraadis
(Side tn 1), 2. pühapäev pärast ilmumispüha –
„Jeesus ilmutab oma jumalikku väge“

ARMULAUAGA JUMALATEENISTUS pastoraadis
(Side tn 1), 3. pühapäev pärast ilmumispüha –
„Jeesus äratab usule“

N, 27. jaanuar

19 VIDEVIKUOSADUS kogudusemajas

L, 29. jaanuar

18 LAUBAÕHTA palvus Taize lauludega pastoraadis

P, 30. jaanuar

11

ARMULAUAGA JUMALATEENISTUS pastoraadis
(Side tn 1), 4. pühapäev pärast ilmumispüha –
„Loodusjõudude Issand“
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