17
Raplamaa Partnerluskogu meetme
„Kogukonna edendamine“
TAOTLUSVOOR on e-PRIA-s
avatud 15.03-28.03. 2022.a.

Jalg ja Tald OÜ

Vastuvõtt toimub
SA Raplamaa Haigla
polikliinikus
17. veebruaril

Vaata ka e-poodi: pood.magaziin.ee
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Pakku

Info ja registreerimine
telefonil 5563 3169
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Värvilisest klaasist vaas
Värvivalik, kõrgus 30 cm

Küpsised Roosid
454 g

püsikliendile

5

püsikliendile

Tavahind
8,90 €

3

OSTAME:
kasvavat metsa,
metsamaad,
palki ja paberipuitu,
küttepuitu ja raidmeid.

Synergetic kodukeemia

Vannitoamatid meetriga

Metsä Forest Eesti AS
Tel. 501 9257, 503 8777
e-mail. eesti@metsagroup.com

-20%

*Kaupluses
laiem valik

Termopesu

-25%

• Ostame METSAKINNISTUID,
• ka raiutud ja hüpoteegiga
• Ostame PÕLLUMAAD

püsikliendile

Libisemiskindel tald
Vastupidav kuni -30°C

-30%

39

/kauplusmagaziin

• noortele suunatud õppepäevade, koolituste, töö- ja
puhkelaagrite korraldamine ning tervisedenduse ja spordialane teavitustegevus ja ürituste korraldamine (noortekeskused, tervise- ja spordipäevad jm.).

INFOPÄEV taotlejatele toimub
21. veebruaril algusega kell 15
veebis Zoomi keskkonnas.
Täpsem info ja registreerumine
www.raplaleader.ee

Meeste talvesaapad

www.magaziin.ee

Õnnitleme
Koidula ja Arvi Aaldet
60. pulma-aastapäeva
puhul!

Küsi hin
Teeme pak da!
kumise!

Lapsed, lapselapsed ja
lapselapselapsed

Lai 10, 80010 Pärnu
Tel 447 7900, 528 5263.
Faks 447 7903, metsagrupp@hot.ee

Põrkepiirete
paigaldaja
TREV-2s mõeldakse laiemalt ja võetakse suurelt ette.
Me toodame, ehitame, hooldame ja taaskasutame.

TREV-2s pakume Sulle parimat meeskonda, kellega koos
töötamine pakub iga päev töörõõmu, uusi kogemusi ja
töövõite.
Sinult ootame, et omad B- ja C-kategooria juhiluba ning
oled kiire kohanemis- ja õppimisvõimega. Ootame, et
oled kõrge pingetaluvusega ning kohusetundlik. Sul on
valmisolek
pikkadeks
komandeeringuteks
ja
füüsiliselt raskeks tööks tipphooajal pikkade päevade
vältel. Kasuks tuleb E-kategooria olemasolu.
Sinu peamiseks ülesandeks on teedeehituse objektidel
põrkepiirete paigaldamine.
Pakume Sulle väljaõpet, motiveerivat töötasu ja hüvede
paketti, tasemel töövahendeid ning toetavat meeskonda.
Kandideerimine kuni 4. märtsini personal@trev2.ee
Lisainfo: 5621 0147, Kalvar Paur

• kultuurialaste ühisprojektide ja koostöövõrgustike arendamine ja infomaterjalide väljaandmine (innovatiivsed
tegevused: festivalid, külamuusikalid- ja teatrietendused,
koduloolised uurimused ja videote valmistamised jm.);

Hinnad alates 3,38 €/jm

Viljandi mnt 72, Rapla (Nore keskuses) • E-R 9-19 • L 9-17 P 10-16
/magaziin

• kogukonna edendamist soodustavate ühisürituste ja kultuuripärandit väärtustavate ürituste korraldamine (külakoosolekud, talgud, õppereisid, koolitused, näitused jm.);

• kogukonnaliikumise edendajate koolitamine ja kogukonnaühenduste kodulehtede arendamine;

Tavahind 3,99 €

Hea METSAOMANIK!

Toetatakse ainult Raplamaa Partnereluskogu tegevuspiirkonnas registreeritud mittetulundusühingute, sihtasutuste ja kohalike omavalitsuste, kelle põhiline tegevus toimub partnerluskogu tegevuspiirkonnas, ühisprojekte, mis
viiakse ellu vähemalt 2 partneri poolt vähemalt 1-aastase
pikkusega projektina järgmistel maaelu elavdavatel aladel:

Paemurrumetsa ja Otsa kinnistute üldplaneeringut
muutva detailplaneeringu kehtestamine
Märjamaa Vallavolikogu 21.12.2021 otsusega nr 32 kehtestati Vaimõisa külas Paemurrumetsa ja Otsa kinnistute
üldplaneeringut muutev DETAILPLANEERING. Planeeritav
ala hõlmas Vaimõisa külas Paemurrumetsa (katastritunnus
50401:006:0003, registriosa nr 1774337, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) ja Otsa (katastritunnus 50401:006:0051,
registriosa nr 2593437, maatulundusmaa 100%) kinnistut.
Planeeritava ala suurus on 5,7 ha.
Detailplaneeringu eesmärgiks oli kinnistute ehitusõiguse
määramine, parkimise ja liikluse korraldamine, tehnovõrkude
ja -rajatiste asukohad, keskkonnakaitselised abinõud ning
haljastuse ja heakorrapõhimõtted ja maa kasutamise sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast äri- ja transpordimaaks
eesmärgiga nimetatud kinnistutele tankla-teenindusjaamakaupluse, puhke- majandushoonete ning vajalike tehnorajatiste
ja teenindava taristu rajamiseks.
Detailplaneering on kättesaadav Märjamaa
valla koduleheküljel internetis - https://marjamaa.kovtp.ee/et/detailplaneeringud

Rapla Vallavalitsuse 07.02.2022 korraldusega võeti vastu
Rapla linnas Nelgi ja Niidu elamuala detailplaneering,
mille eesmärk on luua tingimused kuni 16 üksikelamu nendega seotud rajatiste püstitamiseks. Planeeringuala pindalaga
u 2,6 ha hõlmab Nelgi tn 2 (katastritunnus 67001:010:0032)
ja Niidu tn 1 (katastritunnus 67001:010:0031) maaüksusi ja
osaliselt Nelgi, Niidu ja Puukooli tänavat. Planeeringuala
piirneb nimetatud tänavatega ja Elmari, Tulbi tn 6 ja Tulbi
tn 4 maaüksustega. Planeeringu elluviimine toob kaasa
linnaruumi tihendamise ja otstarbekama maakasutuse.
Planeering on suunatud üldplaneeringu elluviimisele.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Rapla valla
ametlikul veebilehel http://rapla.kovtp.ee/avalikustamine
ja Rapla Vallavalitsuse (Viljandi mnt 17, Rapla linn) fuajees
25.02. kuni 11.03.2022. Avaliku väljapaneku jooksul on
igaühel õigus esitada detailplaneeringu kohta arvamusi
ja ettepanekuid, mis palutakse lähetada kirjalikult Rapla
Vallavalitsusele või e-postiga aadressile rapla@rapla.ee.

Raplamaa Sõnumid 9. veebruar 2022

Jalg ja Tald OÜ
tegeleb proteeside,
tallatugede ja
ortopeediliste jalatsite
valmistamisega.
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