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Chinook-helikopterid
Kuusiku lennuväljal

Stina Andok

Kuusiku lennuväljal võis möödunud reedel, 29. aprillil näha kaht Ameerika sõjaväe Chinook-helikopterit.
Tegemist oli erinevate jõustruktuuride koostöö õppusega, mille käigus said USA piloodid harjutada kiiret
maandumist ja Kaitseliidu Rapla maleva kaitseliitlastest jalaväelased kiiret helikopterisse sisenemist
ning väljumist, mis oleks vajalik lahingusituatsioonis.
Väljaõppel kasutati just Chinook-helikoptereid, kuna need mahutavad 25-40 inimest. Õppusel osales
lisaks kaitseväe üksusele ka Kaitseliidu Rapla maleva 25-liikmeline jalaväerühm.

Foto: SIIM SOLMAN
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võiks olla isegi jumet

Kuna nädal tagasi ilmus
küsitlus valede piltidega,

Plaanipuudust meenutav
koolivõrguplaan

Esmapilgul tekitab Juuru volikogu ettepanek (vt lk 4)
hämmingut, et kuidas kõik kokku alles see oli, kui oldi
suure Rapla valla sünnile vastu! Kui aga pisut järele mõelda,
siis tundub sellel plaanil isegi jumet olevat. Selles mõttes, et
kui praegused omavalitsused ei suurendaks ühinedes mitte
ainult Rapla valda, vaid moodustaksid Raplamaad ühendava
ja esindava täiesti uue haldusüksuse, võiksid sellest tõesti
kõik piirkonnad võita. Rääkimata sellest, et niisugune käik
säästaks meid järgnevate liitmistega kaasnevast mõttetust
aja, energia ja ka raha raiskamisest ning annaks võrreldult
teiste Eestimaa piirkondadega ka teatud arengueelise.
Paraku saaks plaan õnnestuda ainult teatud tingimustel, millega kõik osapooled konsensuslikult nõustuvad.
Kõigepealt ei tohiks keegi enam küsida, mida tema sellest
saab. Küsida saab ainult, mida me kõik ühiselt niisugusest
koostööst võiksime võita. Kohe eos peaks selge olema ka see,
et projekt ei õnnestu, kui keegi osapooltest loodab koostöö
sildi all teiste ees mingit olulisemat positsiooni saavutada,

rivõistluse käigus kuulukse

näiteks vallakeskuse eelist kehtestada.

olevat uuele koolihoonele ka

siis nüüd avaldame selle
uuesti. Palume vabandust!

Kuidas suhtuksite, kui
Raplast autoregistrikeskus ära kaoks?

-

Mõista tuleks ilmselt sedagi, et niisugusel praeguse
maakonna suurusel haldusüksusel võiks olla tulevikku vaid

Vivika Veski
Mulle meeldib, kui Rapla

saab endale uue tänapäevase
gümnaasiumi, sest haridus
on kõige tähtsam. Arhitektuu-

igati uhke kavand sündinud,

mis vana algklasside maja

haliku elu arendamiseks ka vahendid; teine tasand tegeleb

Ainult et

–

kaks väga head gümnaasiumi,

tasandi üksuste juures kui ka teisel tasandil peavad olema
omad esinduskogud, mille valimine on vaid kohaliku elanikkonna suveräänne õigus.
Kui sellist suurvalda tahetakse nimetada veel ka omavalitsuslikuks, siis tuleb ta hoida vaba igasugusest parteilisest

mis pealegi kahepeale õpipakuvad. Olen kindel, et nen-

tõmblemisest. Inimesed ise otsustavad, kuidas nad tahavad

mistahes suure linna tippkooli

oma elu korraldada ja sellest otsusest ülemaid ning mujalt

omal. Samuti on mõlemad
koolid ilusti remonditud ja
neis on palju ruumi. Hakkab
olema veel rohkem, kui neist

Ajaleht 26 aastat tagasi
Muljeid majandusblokaadis Leedust
Ühistöö 10. mail 1990: „Majandusblokaadist räägivad
kõik ja kõikjal. Bensiinipuudust märkad kohe piiri ületamise järel. Autosid liigub
teedel hõredalt, sõidetakse
ainult äärmise vajaduse
korral. Haiglates hakkab

tunda andma medikamentide nappus. Statsionaari

paigutatakse ainult neid,
keda muud moodi kuidagi
ravida ei saa ja ka plaanilised operatsioonid on edasi
lükatud/…/ Siin ja seal sulevad ettevõtted kas kütuse ja
gaasi või toormepuudusest
uksi/…/ Aga see kõik ei

ole vabaks saamise tahet
kriipsu võrragi vähendanud.
Vastupidi, Moskva jäigale
poliitikale püütakse vastu
seista sellega, et suurendada
kokkuhoidu, püütakse tootmist ümber korraldada ja…
visatakse surveavaldaja üle
lihtsalt nalja.

Konsultatiivnõukogu
arutas Leedu küsimust
Ühistöö 8. mail: Konsultatiiv-

nõukogu toetas ettepanekut
töötada 9. mail Leedu heaks
ja kasutada laekunud raha
Leedu Vabariigi Raseiniai
rajooni abistamiseks. Veel
otsustati alates 9. maist heisata Raplas haldushoone ees
Leedu, Läti ja Eesti rahvuslipud Baltimaade solidaarsuse

konna kasvu üldse. Kohila
koolilapsed on ruumikitsikuses. Kohilas tuleb koolipinda
ühe õpilase kohta vaid 8,4

ruutmeetrit, mida on nii Eesti
kui ka Raplamaa keskmisest

tublisti vähem. Kohila pole
maakonnakeskus, sinna riik
gümnaasiumi ei ehita, seega
tuleb vallal endal oma raha
eest oma laste jaoks kool

Raplal on juba

strateegiliste küsimuste lahendamisega. Ja veel nii esimese

Siin esitatud tingimused on vaid murdosa küsimustest,
milles tuleks konsensuslikult ilma kellegi kolmanda sekkumiseta kokku leppida. Paraku tundub, et sellise tulemuse
saavutamine on tänases Eestis ning tänasel Raplamaal praktiliselt võimatu. Ja mida ütleksid veel härrad Arto Aas ja
Siim Valmar Kiisler, kui nad niisugusest „jumalavallatust“
plaanist kuuleksid? Nii et pole parata, tuleb lasta ennast
edasi vedada logiseval vankril, mille ette on rakendatud luik,
haug ja vähk… Või äkki on võimatu siiski võimalik?

bama

Kohila kasvab
Kohila ulatub napilt Tallinna

taguse jõekääru võimalusi

ei saa olla.

laste arv koolis kasvab ning
prognoositakse ka elanik-

jäävad?

nutikalt ära kasutab.

dikteeritud erakondlikke või maailmavaatelisi seisukohti

ümbruse kuldsesse ringi, kus

Rapla vald tahab lisaks ka
oma põhikoolivõrgu korrastamiseks Euroopa raha saada,
kuid esialgu on selleks lootust
vähe, kuna koolipinda tuleb
Rapla vallas õpilase kohta
ülemäära palju ning pole ette
näidata ka plaani, kuidas

kui lasteaiadki juba tühjaks

esmatasand säilitab piirkondliku autonoomia ja saab ko-

-

Fondist ning riigieelarvest.

oma. Aga kes siis neis kolmes
uhkes koolis hakkavad käima,

sisulise kahetasandilise juhtimisstruktuuri kehtestamisel:

vaid üldjuhtimise ning kogu haldusüksust puudutavate

või rohkemgi vaja kui lasteaia

lastele vajalikke alternatiive
de koolide lõpetajail on kõik

teed maailmas sama valla kui

riigigümnaasiumi tekkega
gümnaasiumiosad kaovad.
Samal ajal Raplas, nagu
mujalgi Eestis, välja arvatud

Tallinna ümbrus, laste arv
väheneb. Rapla vallavolikogu
liige Harri Õunapuu juhtis
viimasel volikogu istungil
selleleka tähelepanu, kui põhjendas, miks hooldekeskuse
investeeringut on samapalju

seda kokku hakatakse tõm–

sellele viitas Rapla

valla haridusnõunik viimasel
volikogu istungil.

Ene, juhatuse esimees:
Halvasti. Rapla on maa-

konnakeskus. Kindlasti
on see siin vajalik. See on
ju loogiline.

Veider vastuolu
Niisiis ühele vallale ehitatakse riigi ja Euroopa Liidu raha
eest koolipinda juurde, kuigi
tal on seda niigi liiga palju.
Teisel on hädasti puudu, aga
peab vaatama ise, kuidas saab.
Kui see pole jabur, siis mis
see on? Nagu
polekski üks
riik. Praegu
veel isegi

Aga kes siis neis kolmes
uhkes koolis hakkavad käima,

kui lasteaiadki juba
tühjaks jäävad?

Pirke, kodune: See oleks
katastroof. Ikka päris tihti
satun sinna. Tallinn on
liiga kaugel. Halb oleks,
kui kõik siit ära kaoks.

üks
maakond, millel
võiksid samuti mingid
ühised sihid

silme
suuremaks ehitada. See vallal

kavas ongi, töö algab peatselt,
maksma läheb juurdeehitus
4,6 miljonit eurot. 3,35 miljonit
eurot sellest tuleb Kohila

vallal laenu võtta. Loomu-

ees

olla.

Jah, riik võttis nõuks ehitada riigigümnaasiumide võrk

ja hakata seda ülal pidama.
Aga see „riik” võib pärast
järgmisi valimisi või pärast

likult toob see vallas kaasa
ka eriarvamusi, nagu suurte
investeeringute puhul ikka.

haldusreformi, kui tekivad

Rapla riigigümnaasiumi

et riigigümnaasiumid antakse

Elgi, õpetaja: Mul endal
autot ei ole, nii et raske
vastata. Inimestel oleks
kergem, kui oleks lähe-

mal.

suured vallad, ka ümber otsustada. Juba käivadki sahinad,

ehitus läheb samuti maksma

tulevikus valdadele üle.

suurusjärgus neli miljonit
eurot, ainult et see raha tuleb
Euroopa Regionaalarengu

õige ka

–

Ja

mis mõte neil suurtel

valdadel üldse on, kui kooligi

peetud ei saa.

Teet, ehitaja: Ei ole eriti
asja olnud sinna selle viie

Päevapilt

Tekst ja foto: Siim Solman

aasta jooksul, mis ma siin
elanud olen. Tegelikult
võiks ikka siin olla. Rapla
on suur koht ikkagi.

kinnituseks.

Otsime tööd
leedulastele
Samast lehest: „Rapla maa-

Raivo, autojuht: Ei ole
vahet. Neid on igal pool

valitsus

mujal. Tallinn ei ole kaugel.

otsib võimalusi

leida töökohti majandusblokaadi tõttu tööta jäänud

leedulastele Raseiniai rajoonist. Metsa-ja põllumajandid

ning ettevõtted, kellel oleks
töökohti pakkuda, teatagu

sellest kohe."

Kaitseks kaubaturistide eest
Piret, nõunik: Halvasti.
Kõiki asju ei saa Tallinnas-

Samast lehest: „Kohila alevi
tööstuskaupade poed jäävad
maist kuni septembrini kõigil laupäevadel suletuks.
Selle otsuse langetas volikogu 24. aprillil. Eesmärk on
kaitsta kohalikku tarbijat
kaubaturistide eest.“

se koondada. Kohaliku elu

potentsiaal jääb väikseks.

Pole just mitte igapäevane vaatepilt, et Rapla taevas võib näha kaht hiigelsuurt USA sõjaväe
transpordihelikopterit Chinook. Ometi võis neid möödunud nädala lõpus näha Kuusiku lennuväljal tiirutamas.

Virtuaalmaailma ikka
väga paljud inimesed ei
valda.

Küsis Stina Andok
Pildistas Siim Solman
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Endine vallavanem
Meelis Välis asus Vigala
vallavolikogu juhtima
Vivika Veski

Vigala vallavolikogu
valis möödunud
neljapäeval kaheksa
poolthäälega üheksast
volikogu esimeheks
Meelis Välise, kes
on varem pidanud
Vigalas vallavanema
ametit.
Eelmisel istungil märtsi lõpus avaldas volikogu umbusaldust seniseleesimehele Martin
Andrellerile, kelle seisukoht
Vigala valla kahe põhikooli
liitmise suhtes ei langenud
kokku volikogu enamuse
omaga. Andreller oli saatnud
märtsis laiali vallavolikogu
otsuse eelnõu, mis nägi ette
liita Vana-Vigala põhikooli
klassid Kivi-Vigala põhikooliga ja lõpetada koolitustegevus Vana-Vigala põhikoolis.
Samuti oli ta väljendanud
vabariigi aastapäeva kõnes
toetust Kivi-Vigala põhikooli
jätkamisele, kui üks koolidest
tuleb sulgeda.
Märtsikuise volikogu istungi eel ütles Välis Raplamaa
Sõnumitele, et Vana-Vigala

kooli tuleviku suhtes on tema
seisukoht kindel
seda ei
tohi sulgeda. „Kool olgu seal,
kus on lapsed,” põhjendas
ta. Vana-Vigalas on tänavu
õpilasi üle kaheksakümne,
Kivi-Vigalas üle neljakümne.
Samuti tõi Välis välja, et Vana-Vigala kool on pingutanud
selle nimel, et kool püsima
jääks, on võtnud sinna õppima
õpilaskodu lapsi ja käitumis–

raskustega õpilasi.

Lisaks Kullamaa gümnaasiumi juhtimisele töötab Meelis Välis Vana-Vigala koolis
keemiaõpetajana.

Staažikas vallavolinik
Meelis Välise ettepanekul
hääletas volikogu märtsis koolivõrgu ümberkorraldamise
punkti päevakorrast välja,
mistõttu jätkab Vigala vald
järgmisel õppeaastal kahe põhikooliga, kuna seadusjärgne
aeg koolivõrgu sellesügiseseks
ümberkorralduseks lõppes
märtsiga otsa.
Meelis Välis on olnud Vigala

Uudise

Raplasse tuleb
korvpallimuuseum
Raplamaa Sõnumid

loomine Eestisse, Raplasse.
Selle poolt anti 201 häält.

Rapla vald korraldas teist
aastat kaasava eelarve hää-

Korvpallimuuseum on
kavandatud Rapla korvpalli-

letuse, kus valla kodanikud
said anda oma hääle väljapakutud ideede poolt. Enim
hääli kogunud idee realiseerimiseks eraldatakse valla
eelarvest 30 000 eurot.

kooli võimla juurdeehitisse

Kokku oli sel aastal hääletamiseks välja pakutud
seitse ideed ning kõige suurema rahva poolehoiu pälvis
esimese korvpallimuuseumi

ning selle eesmärk on eksponeerida Rapla ja Eesti korvpalliajalugu ja saavutusi.
Suurem osa väljapakutud
ideedest olidki spordiga seotud ja rahvas neidka eelistas.
Teisele kohale jäi (176 häält)
Rapla multifunktsionaalne
miniväljak Vesiroosi gümnaasiumi juures, kus saaks
harrastada korv-, jalg-, võrk-

palli, saalihokit, tennist jm,
ning kolmandale kohale 123
häälega välijõusaal turnimisredelite ja -torudega samuti
Vesiroosi gümnaasiumi spordiväljakule.
Üldse hääletas 389 vallako-

danikku, neist 328 elektrooniliselt ning 61 inimest andis
oma hääle raamatukogudes
või vallamajas. Iga inimene
sai hääle anda kuni kolmele
ideele. Eelmisel aastal osales
kaasava eelarve hääletusel
134 inimest vähem ehk 255
vallakodanikku.

Rapla riigigümnaasiumi
võidutöö autorid selguvad peagi
vallaga korraldasid arhitektuurivõistluse parima
arhitektuurse ja kasutus-

ruaril. Tähtajaks 29. märtsiks

Rapla vallaarhitekt
Rapla

funktsioonile sobivaima la-

Võidutöö autorid ja tööde
paremusjärjestus selgub
pidulikul ümbrike avamisel
10. mail Raplas Kooli tn 8
algklasside majas.
Ideekavandid pannakse
hiljem tutvumiseks välja
Rapla kultuurikeskusesse.

Cerly-Marko

Foto: VIVIKA VESKI

Meelis Välis.
Vigalast.

olukord selline, et asendusliik-

Märtsikuise volikogu istungipäevakorras oli ka umbusalduse avaldamine vallavanem
Priit Kärsnale, kes samuti
pooldas Kivi-Vigala kooli jätkamist. Meelis Välise järel
2002. aastal vallavanemaks
saanud Kärsna töötab seal
koolis ise ka füüsikaõpeta-

med on Vana-Vigalast. „Aga

jana.
Volikogu esimeheks saanud
Meelis Välis tõdes, et eeloleval perioodil on tähtsaim
ülesanne Vigalas seesama
mis kõigis teisteski valdades
haldusreform. Ta ütles, et kui
–

tehakse otsus, et vähem kui
5000 elanikuga vallad alles ei
jää, ei ole otstarbekas oodata
sundliitmist. Vigala vallas
hiljuti läbi viidud küsitluses
pooldas Välis, et nii Vigala
kui ka Kullamaa vald liituvad

võib-olla nad [algsed volikogu

liikmed] on kolme kuu pärast
tagasi, siis taastub endine

Viimasel paaril kuul on mit-

Volikokku kandideeris Välis
Reformierakonnaridades.
Eelmine volikogu esimees
kuulub valimisliitu Vigala
Väega Värk. Samas on mitmed
kohalikud inimesed kinnitanud, et erakonnast hoopis
olulisem on Vigalas see, kas
oled Kivi-Vigalast või Vana-

med Vigala vallavolikogu liikmed volikogust välja astunud

ja nende asemele on tulnud
asendusliikmed. Välis tõdes,

et ta ju ei tea, miks keegi vo-

nele. Hoone kavandatakse

Raplasse Kooli tn 8 kinnistule olemasoleva algklasside
maja juurdeehitusena.
Arhitektuurivõistlus kuu-

lutati välja tänavu 4. veeb-

gu tööd mingil määral häirida

Neljapäevasel

volikogu

koosolekul valiti volikogu

Raplamaa Omavalitsuste Liit võtab tähtajalise lepinguga tööle

kultuuri- ja hariduskomisjoni
esimeheks Margit Liira, kes
töötab Vana-Vigala põhikooli
direktori kohusetäitjana.
Sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni valis volikogu juhtima

KOORDINAATORI,

kirjas.

Volikogu pöörduks

ta olnud 1993. aastast alates.

teadusminis-

Rapla riigigümnaasiumi hoo-

küll, eriti kui ka komisjonide
esimehed on valitud asendusliikmete hulgast. Kui nemad
jälle uuesti volikogust välja
peavad minema, tuleb jälle
ümber valida, märkis Välis.

et huvitaval kombel on nüüd

vallavanemaastatel 1999–2002.
Vigala vallavolikogu liige on

Haridus- ja

teerium koostöös Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi, Eesti
Arhitektide Liidu ja Rapla

henduse leidmiseks rajatava

mis kõik kvalifitseerusid.

Ta möönis, et selline sage
väljavahetamine võib voliko-

likogust lahkumise avalduse
kirjutas, kuid ilmselt mingi
mõte selle taga oli. Ta lisas,

Välis tõdes, et koolide teema,
mis Vigalas hiljuti pinge üles
tõi, on samuti haldusreformiga seotud.
„Tegelikult ikka tuleks
püüelda selle poole, et pingeid oleks minimaalselt kahe
kogukonna vahel. Üks vald ja
kogu aeg on kenasti kõrvuti
elatud. Ega see küsimus lahendatud ei ole, aga kas see jääb
meie volikogu otsustada või
läbirääkimiste küsimuseks
ühendvalla jaoks, ei oska öelda
praegu,” rääkis Välis.

riigigümnaasiumi
arhitektuurivõistluse parimate ideekavandite autorid
selguvad 10. mail Raplas.

esitati seitse ideekavandit,

olukord,” oletas ta.

nädal varem asendusliikmena
volikogusse tulnud Helbe Klissi. Ühtlasi lahkus Helbe Kliss
Vigala vallavalitsusest, mille
liige ta enne oli.
Margit Liira ja veel kolm volikogu liiget tulid volikogusse
asendusliikmena 23. märtsil
ning nende volitusedkestavad
seal kuni 23.–24. juunini.
Meelis Välis ise naasis volikogusse 1. märtsist, vahepeal
olid ta volitused peatatud.
22. veebruaril tuli asendusliikmena volikokku Taivo
Kuusiku asemel Heino Üürike.
Veel samal päeval vahetasid
kaks meest oma volitused
uuesti tagasi. (Vigala vallavolikogu istungit sel päeval ei
peetud
VV.) Heino Üürike
tuli uuesti volikokku kuu aega
hiljem Toivo Averini asemel.
Vigala volikogus on kokku
13 liiget, kes on valitud volikokku Reformierakonna,
Keskerakonna või valimisliidu Vigala Väega Värk nime-

Märjamaa vallaga.

Järvela

–

Raplamaa omavalitsuste vabatahtliku ühinemise

kelle tööks on omavalitsuste ühinemisprotsessi strateegiline
ja tehniline juhtimine, sh
vajalike nõupidamiste ja koosolekute korraldamine,
suhtlemine konsultantidega, omavalitsuste ja kogukondade
esindajatega;
vajalike andmete kogumise korraldamine, õigusaktide, lepingute
jm dokumentide eelnõude koostamine;
elanike arvamuse väljaselgitamisega seotud toimingute
käivitamine;
haldusreformi protsessi sise-ja väliskommunikatsioon.
•~

•~

•~

•~

•~

Pakume Sulle vastutusrikast ja mitmekülgset tööd Rapla maakonna omavalitsustega ning tööle vastavat motiveerivat töötasu. Tähtajaline tööleping
kuni 31.12.2016. Tulemusliku töö puhul võimalik pikendada lepingut kuni
2017.a. lõpuni.
Kandideerimiseks palun saada oma CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga hiljemalt 09.05.2016 Raplamaa Omavalitsuste Liidu büroosse
aadressil rol@raplamaa.ee märksõnaga „HR koordinaator“. Tööle asumise
aeg on mai 2016.a. Täpsem info http://rol.raplamaa.ee/
Kontaktisik Silvi Ojamuru Raplamaa Omavalitsuste Liidu
tegevjuht, telef 504 7988
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Sõnumid

4.

mai

2016

Politseiteated
Kehtna vald
26. aprillil avastati, et

Käbikülas on talu hoovist
varastatud haagis ning

kuurist survepesur. Kahju
suurus on selgitamisel.

Juuru tegi kõigile Raplamaa
omavalitsustele ettepaneku ühineda
Inge Põlma

Kohila vald
27. aprillil kella 21.30
paiku süttis Kohilas Jõe
tänaval veoauto MercedesBenz. Päästjad kustutasid
tulekahju kell 22.06. Kahju
suurus on selgitamisel.

Märjamaa vald
2. mail kella 11 paiku
löödi Mõisakülas majas

omavahelise tüli käigus
38-aastast meest. Kahtlustatavana peeti kinni
58-aastane mees.

Rapla vald
28. aprillil kella 19.30 paiku on Raplas Tallinna
maanteel majast varastatud sülearvutid. Esialgne
kahju on 300 eurot.

Politsei- ja

piirivalveamet

Juuru vallavolikogu saatis 1. mail kõigile Raplamaa omavalitsustele kirja, milles tegi ettepaneku alustada läbirääkimisi omavalitsusüksuse
moodustamiseks kogu Rapla maakonna piires.
Eelmisel nädalal ROL-i täiskogus ütles vallavanem Margus
Jaanson, et Juuru on seni
olnud haldusreformi teemal

suhteliselt passiivne, kuid pärast 28. aprilli volikogu istungit saadetakse kõigile ametlik
vastus. See vastus osutus
ülalmainitud ettepanekuks,
millele Juuru ootab omakorda
vastuseid 30. maiks.
Juuru on oma ettepane-

kut põhjendanud sellega, et
vabariigi valitsus on juba
väljendanud soovi asuda pä-

Lõke mahajäetud
majas
26. aprillil kell 21.56 sai häirekeskus teate tulekahjust
Raplas Viljandi maanteel,
kus teataja sõnul oli mahajäetud hoonest näha leeke.
Sündmuskohal selgus, et
hoones põles lõke. Päästjad

Ilma suuremate
muutusteta
19. aprillil said kokku need
omavalitsused, kellele Rapla
vald on teinud ettepaneku
ühinemisläbirääkimiste
alustamiseks. Vaatlejana olid
kutsutud ka Kohila ja Kehtna,
kes on Rapla ettepaneku tagasi
lükanud. Juuru sellel kohtu-

misel ei osalenud.

rast haldusreformi esimese
etapi läbimist looma veelgi

Kehtna volikogu istungil 20.
aprillil on Siim Riisenberg tei-

suuremaid omavalitsusi ning
tegeleb juba praegu maakondade reformiga.

nud kohtumisest kokkuvõtte

„Loodav kõiki maakonna omavalitsusi koondav/
ühendav haldusüksus: 1)
säilitab kõigi piirkondade

Päästeteated

riigi Valitsuselekui ka teistele
Eesti regioonidele,“ öeldakse
Juuru volikogu kirjas.

paljude aastate jooksul välja
kujunenud identiteedi, 2) ei
lõhu ega pidurda valdkondade
olemasolevat struktuuri ja
arengut pöördumatult, 3) loob

võrdsed eeldused ühinevate
valdade jätkusuutlikuks arenguks, ei tekita killustatust
ja konkurentsi, 4) säilitab
maakondlikult omaks võetud
traditsioonid ja rahvuskultuurile erakordselt vajaliku
kohapärimuse püsimise, 5)

tekitab olulise mastaabiefekti,
et olla tugev partner nii Vaba-

ning vallavolikogu protokollist
võib lugeda, et „Koosolekul jäi
mulje, et vallad, kellele Kehtna
tegi ühinemisettepaneku, pole

huvitatud Kehtnaga liitumisest. Pigem soovitakse liituda
Raplaga ja Kehtna takistab

seda.“
Rapla vald on saatnud Kehtna vallaleka kirja palvega üle
vaadata oma otsus Raplaga
liitumisläbirääkimisi mitte
alustada ning edaspidi läbirääkimistel osaleda. Kehtna
volikogu otsustas ära oodata
vastused neilt omavalitsustelt,
kellele Kehtna on ettepaneku
teinud ning selle põhjal kujundada oma seisukoht maikuu
istungil.

Kaiu vallavanem Erika

Reinumägi ütles täiskogul, et
Kaiu volikogu otsustas jätkata
läbirääkimisi Rapla suunal.
Midagi enamat ei ole võimalik
teada saada ka volikogu ülilakoonilistest protokollidest.
Kaiu on ka ainus vald,
kes on oma seisukoha väga
kindlalt kujundanud, kuid
samas on nende jaoks praegu
kehtiva seaduse järgi takistuseks ühise piiri puudumine
Raplaga. Juhul, kui Juuru ja
Kehtna Raplaga ei liitu, sellist
ühispiiri ei teki ka.
„Jätkuvalt oleme veendunud, et Juuru ja Kaiuga saaks
väga hea omavalitsuse,“ oli
Kohila vallavanema Heiki
Hepneri napp kokkuvõte.
Raikküla vallavanem Anne
Leht vabandas, et aprillikuus
volikogu kokku ei tulnud ning
seetõttu ei saa nad ka Kehtnale soovitud tähtajaks vastata.
„Osaleme edasi läbirääkimistel,“ ütles vallavanem.
Ka Kärus oli volikogu istung
eelmisel neljapäeval. Täiskogu
istungil ei osanud vallavanem
Elari Hiis veel öelda, mille
kasuks volikogu otsustab.
Teada on, et Türi on teinud
ettepaneku Väätsale ja Kärule,
samuti Imaverele, kuid Hiisi
sõnul on praegu Käru suhtes
vaikus. Türi on keskendunud
Väätsale. Väätsa omakorda
vaatab Paide poole.

Märjamaa ja Vigala vald on
otsustanud ära oodata haldus-

reformi seaduse vastuvõtmise,
kuid päris tegevusetult ei

ole nad istunud. Märjamaa
volikogu on 19. aprillil teinud
ettepaneku Kullamaa ja Vigala
volikogule ühinemisläbirääki-

mistealustamiseks. Kullamaal
on läbi viidud ka rahvaküsit-

lus, milles osales 23,7% valla
hääleõiguslikest elanikest.
Küsitluse tulemused näitavad,
et enam kui pool vastanutest
eelistab just Märjamaa suunal

liitumist.

moodustatakse üks valimisringkond ning praegusest

Järvakandi vallast oleks
võimalik saada sinna kõige
rohkem kahel liikmel. Meie
jaoks tähendaks see arengute

Mis puutub Vigalasse, siis

peatumist ning taandarengut.

ehkki Halinga vald Pärnumaal

Lisaks räägiti kohtumisest
Pärnu maavanemaga ning
ühinemisläbirääkimistest
Pärnu suunal. Pärnumaal
arvestatakse osavaldade süsteemi,“ on kirjas volikogu

ei ole neile veel ettepanekut

teinud, on seda aprilli alguses
volikogu majanduskomisjonis
arutatud ning 6. aprilli volikogu istungil on Halinga vallavanem Ülle Vapper öelnud:
„Vigalal on praegu keerulised
ajad, neil on vaja saadavolikogu ja eelarve paika, siis suure
tõenäosusega tulevad nad ise
meile ettepanekut tegema või
ootavad meie ettepanekut.“
(volikogu protokollist).

Järvakandi ihkab
Pärnumaale
Halinga vald on teinud ettepaneku Tõstamaa, Varbla,

Koonga, Are, Vändra ja Tootsi
vallavolikogule ning Vänd-

ra alevivolikogule. Kolmele
viimasele omavalitsusele on

ettepaneku teinud ka Järvakandi vald. Ehkki Järvakan-

dis läbi viidudrahvaküsitlusel
see ettepanek kõige
vähem poolt- jakõige rohkem
vastuhääli, on volikogu otsustanud eelistada ühinemisi just
Pärnu suunal (kuigi jätkata
läbirääkimis ka Kehtnaga)
ning oma aprillikuu istungil
vastas eitavalt Rapla ettepanekule Raplaga liitumist toetas
kõige rohkem küsitlusele vastanuid.
kogus

–

protokollis.
Mis puutub

nimetatud

Pärnumaa omavalitsustesse,

siis Tootsi volikogu on nõustunud läbi rääkima mõlema
Vändraga, kuid Järvakandi
ettepanekust keeldunud põhjendusega, et Järvakandi ja
Vändra valla vahel puudub
ühine piir. Vändra alevivolikogu on nõustunud nii
Halinga kui ka Järvakandi ettepanekuga, kuid Vändra vallavolikogu, kes on nõustunud
läbi rääkima nii Tootsi kui ka
Vändra aleviga ning lubanud
anda nõusoleku ka Halingale, tegi Järvakandi suhtes
oma otsuse tingimuslikult:
„Nõustuda haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle
läbirääkimiste alustamisega
Järvakandi vallaga juhul, kui
sellega kaasneb ka piirnevate
kohaliku omavalitsuse üksuste territooriumiosa ühe
haldusüksuse koosseisust
teise haldusüksuse koosseisu
arvamine või kui see muutub
muul moel õiguslikult võimalikuks.“

Volikogu istungi protokol-

Kehtna vallavanem on koh-

lis on kirjas, et vallavanem
Mart Järvik on jaganud infot
haldusreformi käigu kohta.
„Raplaga liitumise korral

tumisel Vändra valla esindajatega öelnud, et Kehtna oma
küladest ei loobu.

kustutasid lõkke.

Kulupõleng
1. mailkell 20.03 teatatihäirekeskusele kulupõlengust
Vigala vallas Oese külas.
Vana-Vigala vabatahtlikud
päästjad kustutasid põlengu. Kokku põles umbes 30
ruutmeetrit kulu.

Järelevalveta lõke
1. mail kell 1.45 sai häirekeskus teate järelevalveta

lõkkest Juuru vallas Helda
külas. Sündmuskohale
jõudes selgus, et suurte
mõõtmetega lõke oli peaaegu kustunud, kuid see asus
hoonetele liiga lähedal
ning keegi selle järele ei
vaadanud. Päästjad tegid

Kehtna valla veevärk saab uuenduse
koostööd Kehtna Elamuga.

Mariliis Vest

Kehtna valla elanikud
pole juba kümme
aastat joogivee kvaliteediga rahul olnud.
Nüüd võivad nad veidi
kergemalt hingata,
sest vald tegeleb
küsimusega jõudsalt.

lõkketegijatele selgitus-

Kehtna valla, eriti Kehtna

tööd.

alevi joogivesi on inimeste

Põllul põles rehv
29. aprillil kell 18.16 teatati

häirekeskusele, et Kohila
vallas Lohu külas põleb
põllul rehv. Päästjad kustutasid põlengu kella 18.35
paiku.

Lääne päästekeskus

sõnul üks päev joogikõlbulik,
teine päev aga lehkab kohuta-

valt. Sotsiaalmeediakanalisse
Facebook postitatakse alatihti

pilte pruunikaks värvunud
kraaniveest.

Vallavanem

Indrek Kullam kinnitas, et on
probleemist teadlik ning olu-

korra parandamiseks tehakse

tarbitakse.

Kullam ütles, et probleem
on kümme aastat tagasi tehtud investeeringu kvaliteedis

kvaliteediprobleemidest

ja mahus. Majandusnõunik

vallavalitsust. Kui võimalik,

Hans-Jürgen Schumann täpsustas, et 2005.-2006. aastal

tahaksin ka ise veenduda
vee kvaliteedis ja kaasa võtta
vee-ettevõtja esindaja,“ lisas
Kullam.
Schumann kinnitas, et
peatselt algab Kehtna alevis
ühisveevärgi rekonstrueerimistööde I etapp, mille käigus
asendatakse sel aastal alevis
osa torustikku. Keskkonnainvesteeringute Keskusele
on esitatud taotlus II etapi
teostamiseks, et järgmisel
aastal rekonstrueerida veepuhastusjaam ning eraldada
tuletõrjevee torustik joogiveetorustikust. „Nimetatud

toimunud Kehtna aleviku
veevärgi rekonstrueerimine
oli raha puudumise tõttu ainult osaline ja selle käigus
jäi suures mahus alles vana

torustik. Samuti ei olnud

tema sõnul veetöötlusjaama
tehniline lahendus just kõige
õnnestunum. Schumanni sõnul on pikemat aega esinenud
probleemile otsitud pidevalt
lahendusi.

Teise põhjusena tõi Kullam
välja Kehtna põhjavees leidu-

va bakteri, mis on tervisele
ohutu, kuid võib pesitseda
torudes ja soojaveeboilerites
ning paljuneda, kui vett vähe

„Mõistlik oleks kõigist
teavitada vee-ettevõtet ja ka

tegevused ja investeeringud
peaksid oluliselt parandama

vee kvaliteeti Kehtna alevi-

kus,“ ütles Schumann.
Kehtna vallavalitsuseviimasel istungil on arutatud veehinna tõusu. Istungi protokollist
võib lugeda, et vallavalitsuse
nõudel peab Kehtna Elamu
esitama täiendavad selgitused
hinnatõusu kohta ning koostama arvestused, milliseid
muutusi toobkaasa Kaerepere
liitmine ühisveevärgiga ning
mil määral oleks vaja osakapitali suurendamine. Praegu
on Hans-Jürgen Schumanni
sõnul veehinda raske tõsta,
sest hind ei ole kõige soodsam
ning vee kvaliteet on kehv.
Schumanni sõnadekohaselt
on vee hinnatõus tulevikus
vältimatu, kui vald ei toeta

ulatuses toetuse eraldamine
on võimatu ning laenuvõtmine mõjutaks tunduvalt 2017.
aasta eelarvet. Kullam on vallavalitsuse istungil öelnud, et
esmajärjekorras tuleb lõpule
viia Kehtna I ja II etapp ning
veehinna tõus ei tohiks olla
suurem kui 5%. Enne tuleks
tagada kvaliteet, siis rääkida
hinnatõusust, leidis Kullam.
Vallavalitsuse istungil oli
õhus ka Eidapere-Lokuta
projekti peatamine, sest piir-

konnas on kasusaajate arv
väga väike. Taotletud ulatuses
ei ole vallal võimalik projekti
toetada. Otsustati, et oodatakse
ära Kehtna Elamu arvutused:
mida toob kaasa vee hinnatõus
5%, Kaerepere piirkonna liitmine ning Eidapere-Lokuta

Eidapere-Lokuta projekti ja
Kehtna I ja II etappi (vastavalt
152 000 ja 31 999 euroga). Keht-

projekti peatamine. Täpsemad

na valla finantsnõunik Leida
Uusallik aga leidis, et sellises

uuesti üle järgmisel nädalal.

finantsarvutused vaadatakse
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Kolm omavalitsust taotlevad tervisekeskuse jaoks raha
Inge Põlma

Kuni 9. maini saab sotsiaalministeeriumile
esitada projektitaotlusi tervisekeskuse
renoveerimiseks või
ehitamiseks. Raplamaalt läheb teele kolm
taotlust: Raplast, Kohilast ja Märjamaalt.
Esmatasandi tervisekeskuste
rajamist toetatakse Euroopa
Liidu Regionaalarengu Fondist 113, 6 miljoni euroga,
25% vajaminevast rahast (28,4
miljonit eurot) on projektide
omaosalus. Programmi eesmärk on järgmise kaheksa
aasta jooksul ehitada või renoveerida Eestis vähemalt 35
tervisekeskust.

Lisaks perearstidele

ja

-õdedele hakkavad tervisekeskustes olema füsioterapeudi
ja ämmaemanda vastuvõtt,

samuti koduõenduse võimalused.

Raplamaa Haigla juhatuse
liige Meelis Roosimägi ütles 28. aprillil omavalitsuste

liidu täiskogule esinedes, et
maakonna kahe projekti rahastamine on kindel, eeldusel,
et projektid saavad hindamiskomisjonilt vähemalt 50
punkti sajast võimalikust. Kas
kõik kolm saavad, sõltub juba
hindamiskomisjonist ja teiste
maakondade projektidest.

Raplas küsimus
omaosaluses
Rapla tervisekeskuse taotluse esitab Raplamaa Haigla.
Plaanis on teha haiglale kahekorruseline juurdeehitus
praeguse kahe hoone vahele.
Teine korrus jääks tervisekeskuse käsutusse ja sellest 65%

seks ja meie põhitegevusest
kaldub projekt veidi kõrvale.
Omafinantseerimine oleks
haigla jaoks tagastamatu abi
teise valdkonda,“ põhjendas
Roosimägi, miks haigla ei
soovi kogu omaosalust ise

maksta. Roosimägi toonitas,
et jutt on 65 protsendist, mitte
kogu omaosalusest.
Haigla peab läbirääkimisi
Rapla vallaga omaosaluse
katmiseks. „Rapla vallalt olen
saanud tagasisidet, et summa
ei ole nii suur, aga peab arutama. Kui ei saa kokkuleppele,
siis ma ei

tea, kuidas edasi

minna,“ tunnistas Roosimägi,
aga väljendas lootust, et vastus
tuleb positiivne.

perearstidele. Koduõendust,
ämmaemandust ja füsioteraapiat hakkaks haigla ise
pakkuma. Kogu investeeringu
maksumus oleks 1,4 miljo-

arstil. „Raplas on olemas 6

nit, sellest omaosalus 300 000

perearsti, kes tingimuste so-

eurot.

bimisel on nõus tulema. Oleme

Küsimus on tekkinud selles,
kes katab omaosaluse. „Eurorahastuse idee järgi on omafinantseerimine panus, mille
tagasiteenimist ei eeldata. Kui
hakkab tekkima tulu, tuleb
toetust hakata tagasi maksma.
Ühest küljest on Rapla patsientide jaoks tervisekeskus
oluline, aga haigla ise on
asutatud eriarstiabi osutami-

mõelnud ka Kehtna peale, aga

Tulevases tervisekeskuses

on planeeringu järgi võimalik
vastu võtta kaheksal pere-

Kehtna on hakanud mõtlema,
et perearstid peaksid olema

rahvale lähemal. Sellisel juhul
tuleks Rapla haiglasse kuus

nimistut,“ rääkis Roosimägi
ja lisas, et praegu ei ole veel
üheltki perearstilt allkirja
selle kohta, et ta kindlasti
uude tervisekeskusesse asub.
Kehtnasse oleks võimalik

Töötukassa plaanib järgmist
messi Märjamaal
Siim Jõgis

Harjumaa ettevõtted otsivad
töötajaid Rapla maakonnast.

Kohila spordikompleksis toimunud töömessist on möödas
kolm nädalat. Töötukassa
Raplamaa osakond seadis seal
endale eesmärgiks viia näost
näkku kokku tööandjad ja
-otsijad. See õnnestus. Nüüd

Kohila messil olid nendestväljas näiteks jäätisetootja Balbiino ja Vembu-Tembumaa.
Sisuliselt viimasel minutil
näitas selle ürituse vastu huvi
üles ka Saku õlletehas, ent
nii hilise teatamise peale nad
enam osaleda ei saanud.
Töötukassa Raplamaa osakonnal oleks sellise messi planeerimisel olnud väga lihtne
korraldada üksainuke üritus
maakonna keskuses. Ometi
seda teed ei mindud ning jagati Rapla maakond kolmeks
Kohila, Märjamaa
osaks
ja Rapla. Järgmisel aastal
tuleb töömess Märjamaal ning
ülejärgmisel aastal Raplas.
Igas paigas on planeeritud
kaasata ka ettevõtteid teistest
maakondadest. Eriti oluline
saab see olema Märjamaal,
sest kohalikul tasandil palju
tööpakkumisi ei ole.
“Märjamaa saab kindlasti
olema suurim väljakutse,”
ütles Mitt. Plaani järgi toimub
töömess 2017. aasta kevadel
Märjamaa rahvamajas. Esimesed sammud selle nimel
on Töötukassa ära teinud.
Vallast on esimene positiivne

plaanitakse juba järgmist töömessi järgmise aasta kevadel
Märjamaal.

Kohila töömessi vastutav
korraldaja Andrei Mitt ütles,
et üritus läks korda. Eriti hea
meel oli tal selle üle, et Kohila
gümnaasiumi õpilased tundsid
väljapanekute vastu huvi ning
aitasid kaasa vabatahtlikena.
Suuremate töömesside puhul
on tema sõnul probleemiks
just see, et noori satub nendele
vähe. Kuna Kohilas oli mess
koolimajaga samas hoones,
oli õpilastel sellest lihtne osa
võtta.

Ka Kohila valla arendusnõunik Inna Laanmets ütles,
et tal on hea meel Kohila
gümnaasiumi õpilaste üle, kes
töömessist osa võtsid. Noorte
seas oli populaarseim väljapanek Vembu-Tembumaal, kes
otsis endale suveks abikäsi.
Teine õnnestumine on Andrei Miti sõnul see, et messil
olid esindatud ettevõtted
Harjumaalt. Tema sõnul on
juba aastaid reaalsus see, et

–

tagasiside ka saadud. Nüüd
on vaja jõuda kohalike ette-

võteteni, kes tuleksid kohale
oma tööpakkumisi esitlema.

Ei tasu unustada, et Märjamaa
asub Via Baltica ääres. Seega

sama tervisekeskuse projekti

raames ehitada välja omaette
ruumid, kuid tingimus on, et
need peavad olema perearstipunktina kasutusel vähemalt
20 aastat. Praegused Kehtna
perearstid tegutsevad erapindadel ning nagu Roosimägi

rõhutas, nad ei ole sunnismaised. Ehk kui nad soovivad
praksisest loobuda, ei saa
neid kohustada oma pindasid
tervisekeskusele jätma.

da, on ruumid ka kiirabil ja
apteegil. Ehkki need pole selle
projektiga abikõlbulikud, on
Kohila vald valmis ka need
ruumid ühtses kompleksis
renoveerima.
„Omaosalus ei ole selle tõttu
veel lõplikult paigas. Apteegile
tuleb teha uus avalik rendihange. Perearstide puhul
rendiga tulu teenida ei tohi,
aga apteegi ja kiirabi puhul
tahame amortisatsiooninormi

Kehtna vald on välja pakku-

tagasi saada, et 30 aasta pärast

nud praegu sotsiaalteenistuse

saaks investeerida,“ rääkis

kasutuses olevad korterid
Kooli tänaval, et neis perearstipunkt välja ehitada.

Hepner.

Kohila ja Märjamaa
plaanid
Kohila kavatseb tervisekeskuse projekti omaosaluse ise
kanda, rääkis vallavanem Heiki Hepner. Uut tervisekeskust
on Kohilale väga vaja, sest
praegu on seal kolm perearsti, neljandale oleks küll patsiente, kuid pole ruumi ning
osa inimesi käib Tallinnas.
Tervisekeskusesse on neil kavandatud maksimaalselt neli
perearsti kohta. Samuti on
nad kokku leppinud koostöös
Juuru ja Kaiu perearstiga.
Hoones, mida kavatsetakse
tervisekeskuseks renoveeri-

„Praegu on hoone erakord-

selt madala energiatõhususega. Varblane päris tuppa ei
lenda, aga kardinad liiguvad.
Energiatõhusus kindlasti suureneb,“ rääkis Hepner ja lisas,
etkuna kommunaalkulud selle

tõttu kindlasti vähenevad,
ei tohiks rent kasutajatele

kallimaks minna.
Lisaks abikõlbulikele tee-

nustele nagu füsioteraapia,
(eellepingud
olemas) ja koduõendus on

ämmaemand
uude

tervisekeskusesse

mõeldud vaimse tervise õe
vastuvõtt ning kui võimalik,
siis ka mõne eriarsti vastuvõtt
koostöös Raplamaa Haigla ja

PERH-iga.
Märjamaal on praegu kaks

äriühingut, mõlemas kaks
perearsti. Üks neist tegutseb
erapinnal, teine Märjamaa
haiglas. Projekti järgi soovitakse mõlemad praksised viia
kokku endisesse Märjamaa
haiglasse. Ühe teenuse osutajaga on eelleping olemas, teisega
käivad läbirääkimised.
„Villu [Karu, Märjamaa vallavanem] kahtleb, kas kolme

taotluse peale maakonnas on
lootust raha saada, aga valla
nimel võideldakse. Nad panustavad omafinantseeringu
ja projektiga,“ tegi Märjamaa
positsioonist täiskogul kokkuvõtte ROL-i tegevjuht Silvi
Ojamuru.
Ettepaneku otsuseks, missuguseid projekte rahastatakse,
teeb valikukomisjon, kuhu
kuuluvad kolm sotsiaal- ja

kaks rahandusministeeriumi
esindajat, üks terviseameti,
kaks tervishoiu kõrgkoolide
ning üks Tartu Ülikooli arstiteaduskonna esindaja.
Valikukomisjoni koosolek
on kava järgi 2. augustil. Vabariigi Valitsus kinnitab investeeringute kava 13. septembril
ning seejärel peavad kavasse
kantud projektid reaalse
toetuse saamiseks esitama
kuue kuu jooksul uue projekti
rahandusministeeriumile.

KEVAD ON KÄES.
OLED SA VALMIS?

soovib Mitt esitada kutsed
lisaks kohalikele firmadele

ka Harju- ja Pärnumaa ettevõtetele, kes selle maantee
ääres tegutsevad. Samuti on
pilk heidetud Läänemaa ja
Haapsalu poole.
Loomulikult on Märjamaa
messil mõeldud ka Vigala
peale. Näiteks käis Mitt välja idee, et lisaks Märjamaa
gümnaasiumi noortele võiks
bussiga kohale sõitaka VanaVigala tehnika- ja teeninduskooli õpilased.
Täiesti uus lähenemine,

mida Töötukassa püüab järgmise aasta messil juurutada,

on erivajadustega inimeste
kaasamine. Kohilas seda veel

KAASA
KINGITUS!

KAMPAANIA

ROHULÕIKUR 336FR/345FR

HUSQVARNA RAIDER 213C

€589/799

€3699€4199

KAMPAANIA
NIIDULAIUS LÕIKAB HINDA!
-

KAMPAANIA

Too oma vana muruniiduk meile kauplusesse ja saad uue
Husqvarna 300-seeria muruniiduki niidulaiuse võrra
soodsamalt! Oma soodustus arvuta näiteks nii:
Husqvarna LB 348V 48 cm niidulaius 48 € soodsamalt
Husqvarna LC 356 AWD 56 cm niidulaius 56 € soodsamalt
=

=

=

=

ei tehtud. Seoses tööhõivereformiga tulevad tänavu esimesest juulist Töötukassa arvele
ka erivajadustega inimesed.

Andrei Mitt avaldas lootust,

MURUTRAKTORTS

€2099

138

KAASA

KINGITUS!

HUSQVARNA 435 II

€299€359

et Märjamaa töömessil on

mõned ettevõtted valmis töökohti pakkuma ka nendele.
Sealjuures tuleb Miti sõnul
muidugi tähele panna, et tingi-

mused oleksid vastuvõetavad
kõikidele osapooltele.
Rapla töömess jäeti kõige
viimaseks 2018. aasta kevadesse. “Me korraldame töömesse seni, kuni on nõudlust
ja pakkumist,” ütles Mitt.

Sooduspakkumised kehtivad kuni 31.05.2016.

–

www.husqvarna.ee

KAMPAANIA
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Uus hooldekeskus tekitab endiselt eriarvamusi
Vivika Veski

Varem arvatust märksa kallimaks kujunev
Rapla uue hooldekeskuse ehitus seab ohtu
teised investeeringud
vallas, leiab osa Rapla
vallavolinikke.
„Kutsun üles kaaluma meie
valikuid,” ütles Rapla Vallakodanike Liidu liige Andrus
Tamm möödunud neljapäeval
peetud volikogu istungil.
Tamme sõnul pole üle nelja
miljoni euro maksva hooldekeskuse ehitus erinevalt
paljudest muudest investeeringutest sugugi omavalitsuse
ainupädevuses, vaid see oleks
hoopis parim võimalus koha-

likku ettevõtlust toetada, kui
omavalitsus ostab ettevõtjalt
teenust.
Rapla uue hooldekeskuse
ehitust arutati volikogu istungil seoses Rapla valla arengukava 2013–2025 muutmise
esimese lugemisega. Rapla

vallavalitsuse arendusnõunik
Herkki Olo ütles, et kõige
suurem uuendus arengukavas
on investeeringute kava osas
hooldekeskuse maksumuse
täpsustumine. Praegu kehtivas investeeringute kavas on
sellele ette nähtub 3,6 miljonit
eurot, millele lisandub 85 000
eurot projekti ja kommunikatsioonidega liitumise eest. 1,6
miljonit ehitusrahast pidi tulema toetusest. Investeeringute
kava uue versiooni eelnõus
on ehituseks kavandatud 4,17
miljonit eurot ning projektile
ja kommunikatsioonidega

liitumisele läheb 270 000 eurot
ning kõik see tuleks eelnõu
järgi vallaeelarvest.
Olo tõdes, et hooldekeskuse
ehituse praegune maksumus
on valla laenuvõimekuse piiri
peal.

Maksumus kahekordistus
Kui mõni aasta tagasi uue

hooldekeskuse rajamise plaani
pidama hakati, pakuti hinnaks

2,6 miljonit eurot. Nõnda juhtis Andrus Tamm tähelepanu
sellele, et lühikese ajaga on
maksumus suurenenud ligi

kaks korda.

„Kutsun teid üles väga põhjalikult kaalutlema, tegema
ettepanekuid,langetama selli-

seid otsuseid, mis on parimad
kogu vallale,” rääkis Andrus

Tamm. „Omavalitsus ei pea
kandma investeeringu suure-

mat osa.”
Volikogu Isamaa ja Res

Publica Liidu fraktsiooni liige,
sotsiaalkomisjoni esimees Ülle
Laasner kutsus vallavolinikke
omakordamõtlema selle peale,
et kaks ja pool aastat on asjaga
juba tegeldud. „On palju raha
investeeritud ja nüüd oleme
nagu nullis jälle,” imestas
Laasner. „See on väga kummaline üleskutse praegu.”
Rapla vallavalitsuse sotsiaalnõunik Inna Tamm ütles,
et 25 aasta jooksul ei ole
vallas sotsiaalvaldkonda ehitatud mitte ühtegi uut hoonet,
praegune hooldekeskus on
jupikeste kaupa renoveeritud.
Inna Tamm lisas, et muuks
otstarbeks ehitatud hoone,
nagu praegune hooldekeskus
on, ei saagi olla nii hea, kui
hooldekeskuseks projekteeritud hoone.
Inna Tamm avaldas ka
kahtlust, et kõik, mis nad

on sotsiaalkomisjonis ja sotsiaalvaldkonna arengukava
koostamisel teinud, ei ole
kõikide volikogu liikmeteni
jõudnud. „Palun, et loeksite ja
vaataksite neid dokumente,”
ütles ta.

Erakapital või toetus
Margus Tamberg Reformierakonna fraktsioonist toetas

Õunapuu viitas ka nädal
varem ilmunud rahandusministeeriumi pressiteatele selle
kohta, et riik otsustas toetada
süsinikdioksiidikvoodirahast
hooldekeskuste renoveerimist. Ta lisas, et pöördus ka
Riigikogu liikme poole ja sai
üllatavalt positiivse vastuse.
„See raha on palju odavamalt
käes,” ütles Õunapuu.

Andrus Tamme üleskutset
investeeringut veel kaaluda.

Nagu Alu hariduskeskus

Ta lisas, et nad ei arva, et

Volikogu esimees Tarmo Lukk

hooldekeskust ei ole vaja,

võrdles praegust

kuid küsimus on selles, kuidas

ajaga, kui Rapla vald alustas

olukorda

säilitada valla võimekus ka

Alu hariduskeskuse ehitust.

muid investeeringuid teha.

„Eesmärk oli selge

Tema hinnangul aitaks see,

teha. Kui alustasime, ei näi-

kui kaasata hooldekeskuse

nud eriti võimalust väljast

rajamisse erasektor.

lisavahendite hankimiseks.

„Küsimus on, kust seda
erakapitali

saab,” märkis

Tambergi erakonnakaaslane,
uue hooldekeskuse projekti
üks algataja Harri Õunapuu.
„Erakapitali tee käisime juba

läbi. Tulemus oli ühene
hakkame tulevikus maksma
hoopis kõrgemat hinda,” viitas
Õunapuu sellele, et projekti
vedajad on erakapitali kaasamist juba kaalunud ja sellest
loobunud.
–

–

asi ära

Olime suhteliselt kaugele
jõudnud, kui selgus, et on
siiski võimalik lisavahendeid
hankida. Läks küll pool aastat
pikemaks, aga tulemus sai
oluliselt parem. Usun, et oleme
praegu hooldekeskuse projektiga analoogses seisus.
Meil on selge eesmärk,
arengukavas ja erinevates
arenguseminarides on kirjeldatud protsessi. Täna on
juba olemas ka põhimõttelised

võimalused. Need tuleb realiseerida, selle nimel tuleb tööd
teha, et saada lisavahendeid,”
kõneles Lukk.
Andrus Tamm juhtis tähelepanu sellele, et Euroopa
seitsmeaastane finantsperiood
lõppeb aastal 2020 ja see on viimane, kui on võimalik saada
sellises ulatuses toetusraha.
„Aastal 2021 on suur tõenäosus,
et kõik omavalitsused peavad
enamiku oma investeeringutest tegema omavahenditest.
Lähima nelja aasta jooksul on
veel võimalik kaasata nende
fondide raha. Kui paneme
praegu oma otsustega need
asjad enda jaoks lukku, võime
jääda väga olulisel määral investeeringutest ilma,” hoiatas
Tamm.
Rapla valla investeeringute
kavva on plaanitud ka muid
muudatusi ja hulk objekte on
seal ootejärjekorras. Olo ütles,
et kuni 25. maini oodatakse
arengukavasse ja selle investeeringute kavasse kõigilt
ettepanekuid, ka avalikkuselt.
Tuleb ka avalik väljapanek.
Juunis on plaanis teha volikogu komisjonides muudatuste
teine lugemine.

Rapla võtab mitme projektiga linna keskosa käsile
väärselt hea: pargilikumate

Vivika Veski

alade vaheletekkiv linnalikku
laadi väljak sobitub orgaani-

Rapla keskosale on
algatatud detailplaneering, samuti on
hakatud koostama
Rapla keskväljaku
ehitusprojekti, lisaks
viiakse läbi väljaku
insenerosade hanget.

liselt väikelinna miljöösse,
rohelisele teljele paigutatud

elegantselt hele väljak katab
alad Tallinna maantee kül-

gedel, nn Hollivuudi platsi ja
nn Veteranide pargi, ning osa
maanteestki.

Atraktiivne keskus
Rapla keskosa detailplaneeringu alal nähakse arhitektuurivõistluse võidutöö „Holly”

Rapla vallaarhitekti Cerly-

alusel ette uued hoonemahud,

Marko Järvela sõnul kaks
projekti linnaruumis küll
osaliselt kattuvad, ent nende
eesmärgid on erinevad.
„Detailplaneeringuga nähakse keskväljaku piirkonda
ette täiendav ehitusõigus
mõne uue hoone püstitamiseks, keskväljaku ehitusprojekti alusel saame aga läbi

vajaduse korral tehakse olemasolevate kinnistute piiride
muutmise ettepanekuid ja
nähakse ette kinnistute jagamist üldplaneeringus toodud
linnaehituslike põhimõtete
rakendamise eesmärgil. Korraldatakse olemasolevate ja
Fragment arhitektuurivõistluse võidutööst „Holly” ruumilise lahenduse saamiseks Rapla keskväljakule ja seda ümbritsevale
Autor on

viia ehitushanke avalikus ka-

linnaruumile.

sutuses väljaku ehitamiseks.
Projekteerimistingimused
anti keskväljaku ehitusprojekti koostamiseks ning see
dokument on juriidiline alus
projekteerimise läbiviimiseks,

KAVA on projekteerimise ja

elektri, veevarustuse, side ja

Rapla keskväljakule ja seda

detailplaneeringuga algust

liikluskorralduse projekteeri-

ümbritsevale linnaruumile

teinud. Koostöös olemekokku

mine ning ehitusmaksumuse

eesmärgiga leida projekteerija

pannud projekteerimismees-

kalkulatsioonide koostamine.
Koostatava projektdokumen-

sisaldades viiteid normatiiv-

mise hange tuli Järvela sõnul

aktidele, valla üldplaneeringule ja projekteerimise aluseks

olevale arhitektuurivõistluse
võidutööle „Holly”,” selgitas

Järvela.
„Arhitektuurivõistluse

võidutöö autor Siiri Vallner
arhitektuuribüroost KAVA-

konna.”
Insenerosade projekteeri-

riigihangete seaduse kohaselt
läbi viia lisaks, kuna algses
ideevõistluses konstruktiivse-

te ja eriosade projekteerimist
ei hangitud. Insenerosade

tatsiooni alusel esitab Rapla
vald taotluse piirkondade konkurentsivõime tugevdamise

(PKT) meetme rahastusele
selle aasta juunis. „Peame
pöidlaid, et projekteerimisega
kõik sujub,” lausus Järvela.

hanke tulemused ei ole veel

Arhitektuurivõistlus kor-

selgunud, aga selle sisu on

raldati eelmisel aastal ruu-

ehituskonstruktsioonide,

milise lahenduse saamiseks

Siiri

Vallner arhitektuuribüroost

KAVAKAVA OÜ

keskusepiirkonnad. „Eesti Vabariik 100” arhitektuurivõistlusi rahastas riigikantselei ja

sealse avaliku ruumi ehitus-

korraldas Eesti Arhitektide

projektile. Väljak ja turuala on
kavas välja ehitada aastaiks
2018–2020.
Arhitektuurivõistlus peeti
Eesti vabariigi 100. sünnipäeva puhuks korraldatud
arhitektuuriprogrammi „Hea
avalik ruum” osana. Selle
eesmärk on riigi 100. sünnipäevaks taasaktiveerida Eesti
suuremates keskustes olulised

Liit koostöös

14 kohaliku
omavalitsusega, sealhulgas
Raplaga.
Žürii hindas Rapla võidutöö juures seda, et see loob
Rapla keskväljakule selge,
kompaktse ja inspireeriva linnaehitusliku kontseptsiooni.
Mahujaotus ja proportsioo-

lisanduvate hoonete teeninda-

miseks vajalikud juurdepääsuteed, parkimine, kõnni- ja
kergliiklusteed, lahendatakse
liikluskorraldus maantee-

ameti lähteseisukohtadele tuginedes, tehnovõrkudega
varustatus, määratletakseheakorra-ja keskkonnakaitselised
põhimõtted.
Detailplaneeringu põhi-

eesmärk on atraktiivse, hästitoimiva ja jätkusuutliku

linnakeskuse kujundamine,
mistõttu rajatavate hoonete
parimate kavandite leidmi-

nitundlikkus on võidutööl

seks kaalutakse ka arhitektuu-

žürii hinnangul märkimis-

rivõistluste korraldamist.
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Iga süle-ja lauaarvutiga
TASUTA kaasa Kaspersky
Internet Security 2016!

SINU DIGIPOOD

SAMSUNG Galaxy J3

SONY Xperia Z3+

Uusim Samsungi

Tolmu-ja veekindel!

4.

mai

2016

KUUMAKSEALATES

4.76

VÄRVID

9.24

VÄRVID

159.99

5"

8 GB

720 x 1280

Quad-Core
1.2 GHz

1,5 GB RAM

22 h

LUKUVABA

349 h

Android
5.1.1

4G

333.99

5,2"

8 MP

138 g

LUKUVABA

DUAL-SIM

Android

5”

1280 x 720
LUKUVABA

13 MP

kaamera

2600

1A

Romoss Sailing 2

7.85

189.-

mAh •
• 5200
taskulamp
•

2,1 A

279.99

16 GB

2 GB RAM

5,2”

Octa-Core
1,2 GHz

1080 x 1920

131 g

LUKUVABA

4G

12,3 MP

11 h

380 h
Android
5.0

DUAL-SIM

Neljatuumalise jõudluse superpakkumine!
AMD

15,6”

Quad-Core

A6-6310

Windows
10

4 GB

1000 GB

2,19 kg

5:00

AMD
Radeon R4

kaamera

–

50 €

veekindel

Romoss Sailing 1

KUUMAKSEALA TES

VÄRVID

tolmu-ja

Alati kõige uuem android!

mAh •
• taskulamp

16 GB

Romoss Sailing 3

Octa-Core

mAh •
• 7800
taskulamp 1 A ja 2,1 A
•

1,82 GHz

2 GB RAM

18 h

136 g

440 h
Android
6.0

Romoss Sailing 5

•

KRIIMUKINDEL

4G

•

13000 mAh
1 A ja 2,1 A

9.99
25.99
35.99
59.99

Ideaalne teler suvilasse!

Digiboksiga FullHD teler!

100 Hz

A

energiaklass

KUUMAKSEALATES

•

wifi USB 3.0 • 2 x USB 2.0 • HDMI • Bluetooth
AMD Radeon R4 graafika HD veebikaamera
•

1 1,6”
Anti-Glare

Intel Celeron
N3050

Windows

2 GB

32GB eMMC

1,18kg

50 €

VÄRVID

10

Intel HD

9:23

Graphics
5500

KUUMAKSEALA TES

5.02

HEWLETT-PACKARD
LETT-PACKARD
ET -PACKARD
Stream 11

169.99

•wifi
USB
ifi
3.0
HDMI
2•
Blueto th • USB 3.0 USB 2• HDMI • Bluetooth
• HD veebikaamera
••

•

219.99

Parima hinnaga 4K/UHD nutiteler!

USBVIDEO

HD

32"
81 cm

200 Hz
A
energiaklass

USB-

VIDEO

Full HD

40LED5000

40"
101 cm

salvestus

8.37
299.99
349.99

179.99
KUUMAKSE
ALATES

5.28

279.99
KUUMAKSE
ALATES

USB

800 Hz

salvestus

A+

USB
video

4K/UHD

Smart TV
wif

energiaklass

USB-

32LED5000

•

–

VÄRVID

salvestus

•

Parima hinnaga sülearvuti!

KLICKi e-poest ja kauplustest ostetud teleritele mais TASUTA transport!

USB-

HEWLETT-PACKARD 15

kaamera

IP68

4G

Mitmekordista telefoni tööaega akupangaga!
•

20,7 MP

144 g

LG Nexus 5X

Müüduim nutitelefon Eestis!
KUUMAKSEALATES

Octa-Core
2 GHz

17 h
590 h

6.0

Huawei Ascend
P8 Lite

5.51

32 GB

3 GB RAM

1080 x 1920

kaamera

Raplma

Sõnumid

nutitelefon!
KUUMAKSEALATES

Reklam

55LED8000

–100

€

599.99

55"
140 cm

KUUMAKSE
ALATES

7.85

16.09

699.99

Tähelepanu! Iga f nantsotsusega kaasnevad riskid ja kohustused, mistõttu palume laenutoodete tarbimise vajadus hoolikalt läbi mõelda. Näiteks 599-eurose laenusumma puhul 24 kuuks f kseeritud intressiga 10,9% algsummalt aastas ja lepingutasuga 24,9 eurot
on krediidi kulukuse määr 27,15%, kuumakse suurus 31,66 eurot ning tarbija poolt tagasimakstav kogusumma 759,92 eurot ja tarbija poolt tagasimakstav tagasimaksete summa 759,92 eurot.Teenuse pakkuja on AS Bigbank Rüütli 23, Tartu, tegevusloa numbriga 73.
Tutvu tingimustega lähemalt www.bigbank.ee ning vajadusel pea nõu spetsialistiga.
-

TALLINN: Viru keskus (6 668 160), Kristiine keskus (6 668 116), Rocca Al Mare keskus (6 668 155), Ülemiste keskus (6 668 159), Järve keskus (6 668 154), Lasnamäe Centrum (6 668 128), Mustika keskus (6 668 151), Tallinna lennujaam(58 550 484); TARTU: Tasku keskus (666 8163),
Lõunakeskus (6 668 153), kaubanduskeskus Eeden (6 668 164); JÕHVI: kaubanduskeskus Tsentraal (6 668 168); KOHTLA-JÄRVE: Vironia keskus (6 668 156); KURESSAARE: Auriga keskus (6 668 117); NARVA: Fama keskus (6 668 169); PAIDE: Paide Maksimarket (6 668 124);
PÄRNU: Kaubamajakas (6 668 152); RAK VERE: Põhjakeskus (6 668 177); RAPLA: Rappeli keskus (6 668 174); VALGA: Valga Maxima (6 668 121); VIL JANDI:Viljandi Centrum (6 668 166); VÕRU: Kagukeskus (6 668 173).
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Presidendivalimised
pole
Arvamus
Raplma ühegi erakonna siseasi
Sõnumid

Jüri Ratas
Riigikogu

aseesimees

4.

mai

2016
Juba mõne kuu pärast
toimuvad meid kõiki
puudutavad valimised
selgub järgmine Eesti
riigipea.
–

Oktoobris lõppeb Toomas Hend-

rik Ilvese teine ametiaeg ning
seetõttu koguneb augustis Riigikogu erakorralisele istungile
järgmist Vabariigi Presidenti

valima. Kui ükski kandidaat
ei saavuta Riigikogu koosseisu
kahekolmandikulist enamust,
järgnevad septembris valimised
valimiskogus. Riigikogus on
jõujooned küll selgelt valitsuskoalitsiooni kasuks, kuid vali-

miskogus on varemgi üllatusi

sündinud. Meenutagem näiteks
2001. aastat, mil opositsiooni
koostöös valiti presidendiks
Arnold Rüütel.
Kahjuks ei anna tänane valimissüsteem kodanikele võimalust presidenti valida ega
kandidaate esitada. Seetõttu
toimub valimiskampaania peamiselt kuluaarides ning me ei
näe avalikke arutelusid ega
debatte. Mitmed poliitikud on
küll teatanud oma soovist presidendiks pürgida, kuid reaalset
selgust kandidaatide osas pole.
Meedia kajastab juba mitu kuud
märksa aktiivsemalt hoopis USA
presidendivalimiste eelvalimisi,
kuigi Ameerika Ühendriikides
jõutakse nii-öelda päris valimisteni alles novembris.
President Toomas Hendrik
Ilvese kandidatuur käidi tema
esimese ametiaja eel avalikult
välja juba 23. märtsil 2006. aastal.
Sama aasta 6. aprilliks avalikustasid viis kuuest toonasest
parlamendierakonnast oma
kandidaadid, keda oli kokku
kaksteist. Näiteks Keskerakonna

oma mõtteid, küsimusi ja ettepanekuid esitada. Täna midagi
sellist ei toimu, sest valijate ring
on viidud miinimumini ning

presidendikandidaadid olid siis
Enn Eesmaa, Aadu Must ja
Toomas Varek. Hiljem, valimiskogus toetasime Arnold Rüüt-

Eesti inimestel ei ole võimalik
oma arvamust avaldada.
Loetletud põhjustel on
Keskerakond alati toetanud
presidendi otsevalimisi, mis
kehtivad enamikus Euroopa
Liidu maades. Oleme korduvalt

lit. Viimati, 2011. aastal valiti
president Riigikogus ning siis

käis Keskerakond ühiskondliku
debati tagamiseks välja Indrek
Tarandi kandidatuuri.
Käesoleva aasta augustis presidendiks pürgijatel ja nende
toetajatel oleks samuti õige
aeg oma kaardid lauale panna.
Pelgalt kinnitusest, et soovin
kandideerida, ei piisa. Rahvas
väärib konkreetset visiooni ja
nägemust vähemalt järgmiseks
viieks aastaks.
Senise vaikelu on tinginud
tänane valimissüsteem, mis ei
soosi avalikku kampaaniat ega
laiapõhjalisi arutelusid. Kui presidendi valiks rahvas, toimuks
kindlasti tõsine debatt Eesti
sõlmprobleemide ja tulevikusihtide üle. Presidendikandidaadid
avaldaksid arvamuslugusid,

annaksid intervjuusid ning
osaleksid väitlustel ja rahva-

kohtumistel kõikjal Eestis.
Seeläbi saaks ka inimesed neile

algatanud Riigikogus vastava-

sisulise seaduseelnõu, mille
kohaselt saaks presidendikandidaate üles seada erakonnad ning
vähemalt 10 000 hääleõiguslikku
kodanikku. Valituks osutuks
kandidaat, kes saab esimeses
või teises voorus üle poole
hääletamisel osalenute häältest.
Sarnane süsteem kehtib väga
paljudes maailma riikides.
Presidendi otsevalimise
seadustamine pole seni õnnes-

Senise vaikelu on tinginud tänane
valimissüsteem, mis ei soosi avalikku kampaaniat ega laiapõhjalisi
arutelusid.

tunud, sest enamik parlamendierakondi on sellele vastu
seisnud. Levinud vastuväide,
nagu riigipea otsevalimised eeldaksid presidentaalse riigikorra
kehtestamist, on alusetu müüt.
Euroopa Liidus on kokku 28
liikmesmaad, presidendi institutsioon on neist 21s. President
valitakse rahva poolt nii presidentaalsetes kui ka enamikus
parlamentaarsetes riikides.
Eesti kuulub selge vähemuse
hulka
oleme üks seitsmest
Euroopa Liidu liikmest, kus
valitakse riigipea parlamendis
või valimiskogus.
Loomulikult ei saa ühtegi
valimiskorda muuta üleöö ning
seetõttu valitakse sel aastal
president paraku veel Riigikogus või valimiskogus. Sellest
hoolimata vajame tugevat ja
ühiskonnas laia kandepinda
–

omavat presidenti, kelle leidmiseks tuleb teha koostööd kõigi
osapooltega. Samal ajal jätkame
tööd presidendi otsevalimiste
seadustamise nimel. Loodan
väga, et 2021. aastal valib riigipea juba rahvas.

Raplamaal on 26 abipolitseinikku
Margus Kaldma
Rapla politseijaoskonna patrullitalituse juht

on nad politseile lisaressurss,
samas on nad info vahendajad.
Tundes kohalikke olusid ja inimesi, oskavad abipolitseinikud

Eelmise kuu alguse seisuga on

tähelepanu pöörata kogukonna
probleemidele ja kitsaskohtadele. Abipolitseinikud on piir-

Rapla politseijaoskonna nimekirjas 26 abipolitseinikku, kellest 21
on mehed ja viis naised. Abipolitseiniku staatus on populaarne ja
seda just noorte hulgas.
Turvalisusesse panustamisel

on aktiivsed ka naised märtsikuus liitunud kolm abipolitseinikku on kõik naised. Lisaks on
praegu abipolitseinikuks saamas
–

seitse noort raplamaalast, kellest

samuti neli on naised. Hetkel on
abipolitseinike järgmine koolitus planeeritud maikuusse ning
kõnealused noored on koolituse

ootel.
On heameel tõdeda, et ka kaugemal elavad noored hoolivad kohaliku kogukonna turvalisusest.

Noored avaldasid liitumiseks
soovi aasta alguses. Veebruaris

läbiti vajalikud koolitused ning
praeguseks on nad Raplamaa
turvalisusesse ka oma panuse
andnud. Osaleti nii patrullis kui

ka politsei korraldatud reididel.
Praegu on abipolitseinikud
enamikes Raplamaa valdades
olemas. Neid võiks siiski olla igas

väiksemas külas ja kogukonnas.
Politseinikud näevad abipolit-

seinikes suurt abi: ühelt poolt

kondlikus turvatunde loomises
väga olulisel kohal ning seega
ootame praegustele tublidele
vabatahtlikelelisa.
Mullu osalesid Raplamaa
abipolitseinikud erinevates tegevustes 221 korral, panustades
2059 tundi oma vabast ajast kogukonna turvalisuse tagamisse.
Abistati 76 väljakutse teenindamisel, 119 väärteo ja viie kuriteo
avastamisel. See on suur abi
nii maakonna elanikele kui ka
politseile, mida ei ole võimalik
rahasse ümber arvutada.
Abipolitseinikuks saamiseks
tuleb läbida 40-tunnine esimese
astme koolitus. Pärast koolituse
läbimist on võimalus osaleda patrullis politseiniku juhendamisel.
Kui patrullis on osaletud sada
tundi, avaneb võimalus teise
astme koolitusele, pärast seda
saab abipolitseinik iseseisva
tegutsemise pädevuse.
Lisaks pakub politsei erinevaid
koolitusi abipolitseinike teadmiste ja oskuste parandamiseks.
Näiteks turvataktika ja enesekaitse koolitus, erivahendite ja

tulirelva kasutamise koolitus,

operatiivsõidukijuhi kursus,
avaliku esinemise koolitus, jalg-

rattapatrulli ja erinevate andmebaaside koolitused on vaid väike

loetelu pakutavatest. Abipolitseinikud on arvanud, etkoolitustest
saadud oskusi on võimalik ka
igapäevaelus rakendada, mis on
omakorda noortesse entusiasmi
ja enesekindlust lisanud.

Abipolitseinik on väljaõppe,
lisateadmiste ja vastava varus-

tusega inimene, kes vajadusel
abistab politseid avaliku korra

ja liiklusturvalisuse tagamisel.
Ta osaleb ennetusüritustel või

piirkondlikus politseitöös. Abipolitseinikuks sobivad inimesed,

kellele lähebkorda oma kodukoha turvalisus ning kes on valmis
oma aega panustama.
Rapla politseijaoskonnas olen
abipolitseinike rühmajuhiks

mina, Margus Kaldma. Liitumishuvi või täiendavate küsimuste
korral palun helistada 489 2904
või kirjutada margus.kaldma@
politsei.ee. Informatsiooni abipolitseinikekohta saab ka kodulehelt www.abipolitseinik.ee.
Tänan politsei nimel kõiki
praeguseid vabatahtlikke, kes
on leidnud tahet ja motivatsiooni
maakonna turvalisuse paranda-

misel kaasa aidata.

SOODUSKUPONGIGA
Mööbli-

VESTISES

kaupluses
Tallinna mnt 39, II korrus, E-R 9-18, L 9-15

KÕIK VOODID
&

Rapla Konsum, II korrus, E-R 9-19, L9-16

KÕIK RIIDED

MADRATSID

&

JALANÕUD

-20% -20%
*va kampaania tooted

*va sukad, sokid, pesu

SOODUSKUPONGI saamiseks tuleb vaid mõnest
Rapla TÜ kauplusest ajavahemikus 2.-11.mai teha
15eur või suurem ost.
Rohkem infot kaupluste

ja pakkumiste

kohta:

www.coop.ee

&

Rapla Tarbijate Ühistu
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Problem

Sihtasutus Põhja-Eesti Turism
võitleb Harjumaaga
Mariliis Vest

Põhja-Eesti Turism (PET)
on katusorganisatsioon,
mille eesmärk on koordineerida ja arendada
turismialast tegevust viies
maakonnas. Viimastel
aastatel on üles kerkinud
probleem maakondade
kaasfinantseeringutega,
sest Harjumaa oma panust
ei anna.
Üle poole organisatsiooni eelarvest
tuleb EAS-ist. Sellele lisaks panustavad kohalikud omavalitsusliidud
ja maavalitsused. Viimaste osakaal
toetamisel varieerub maakonniti,
kes maksab vähem, kes rohkem ning
kes üldse mitte. 2015. aastal toetas
Raplamaa Omavalitsuste Liit (ROL)
organisatsiooni 1917 euroga, Rapla
maavalitsus 2255 euroga. Ükskõikset

Harju maavanema ütlus, et kui
HOL ei rahasta, siis nemad ka ei
rahasta, on Jaansoni sõnul rohkem
kui kummaline.
„Maakond peaks ikka oma maakondliku identiteedi eest seisma see
raha ei ole ju teab mis suur. HOL on
oma otsustes vaba, kuid sel hetkel,

Möödunud neljapäeval toimunud

lõppeda riikliku toetuse saamine.
Hetkel on Pajule tulnud kirjalik
vastus Harju maavalitsuselt, kus
öeldakse, et oodatakse ära HOL-i
otsus. HOL ametlikku vastust and-

ROL-i täiskogul tegi ettekande PET-i
juht Karmen Paju, kes ütles, et
Harjumaa Omavalitsuste Liit (HOL)

nud ei olnud, küll väitis ROL-i büroo
tegevjuht Silvi Ojamuru, et on HOL-i
tegevjuhile helistanud ja saanud

on sihtasutuse jaoks kõige keeru-

kinnituse, et sel aastal raha ei anta.
Kohila vallavanem Heiki Hepner
pakkus arutelu käigus välja mõtte,
et seni, kuni Harjumaa maksnud
ei ole, eemaldatakse kodulehelt ja
muudest organisatsiooni kanalitest
kogu Harjumaa kohta käiv materjal.
Paju seda varianti ei välistanud,
kuid lisas, et mitte kogu Harjumaa
pole olnud kaasfinansteeringu vastu.
Näiteks Keila on üles näidanud
positiivset suhtumist.
ROL-i juhatuse esimees Margus

kui nad maksmise lõpetasid, oli SA

Jaanson märkis, et viimased viiskuus aastat on organisatsioon üles
näidanud tasakaalutust. Praegu
tundub olukord tema arvates parem, sest organisatsiooni uus juht
on turismivaldkonnas kogenud ja
leidnud õiged ja selged eesmärgid

infot, et turundada ennast ka riigist
väljaspool. „Ehk maakondlik, omavalitsuslik ja ettevõtjate ühine huvi
peaksid siin kokku saama,“ lisas

katusorganisatsiooni arendamisel.

kutsus Paju omavalitsusi omalt poolt

suhtumist on aga üles näidanud

Harjumaa, kes küll organisatsiooni

kuulub, kuid liikmemaksu ei maksa.

lisem juhtum. Paju kohtus Harju
maavanema Ülle Rajasaluga, kelle

seisukoht on Paju sõnul selline, et
kuna HOL on Põhja-Eesti Turismi

asutajaliige, ootab maavalitsus, et
nemad astuksid esimese sammu.

Ehk kui Harjumaa Omavalitsuste
Liit rahastab, suunab ka maavalitsus

oma toetuse organisatsioonile. Paju
sõnade kohaselt on aga HOL juba
2013. aastal võtnud vastu otsuse, et
nad ei panusta regiooni katusorga-

nisatsiooni. Otsust on põhjendatud
sellega, et ei ole tajutud või nähtud

PET-i tegevuse tulemit.
PET-i juht soovis rõhutada, et

kui mõni teine omavalitsusliit või
maakond peaks asuma samale seisu-

kohale nagu Harjumaa, kus tahetakse
kasu saada, kuid ei panustata, võib

–

PET just sealmaal, kus tema sisu
ja võimekus tekitas kahtlusi ka
teistes liikmetes. Selge, et selline
käitumine neile au ei tee, kuid see
tulenes usaldamatusest ja juhtidest
selles organisatsioonis sel hetkel,“
põhjendas Jaanson.
Jaansoni arvates on PET olnud
maakonna omavalitsustele turismivaldkonna osas eelkõige katusorganisatsioon-koostööpartner turismiettevõtjatele, kelle kaudu saadakse

Jaanson.
Konkreetset lahendust Harjumaa

osas ROL-i täiskogul ei leitud. Küll

Harjumaad korrale kutsuma ning

lubas ka ise teemaga edasi tegeleda.
Sihtasutus Põhja-Eesti Turism

on Harjumaa, Ida-Virumaa, Järvamaa, Lääne-Virumaa ja Raplamaa
omavalitsuste liitude ning mittetulundusühingu Eesti Maaturism
asutatud eraõiguslik juriidiline isik.
Sihtasutus initsieerib jakoordineerib
turismiprojekte Põhja-Eestis ja leiab
nendeelluviimiseks vajalikke finantsallikaid, teeb koostööd turismiga
tegelevate või selle arendamisest
huvitatud isikute, organisatsioonide,
ettevõtetega ning valitsusasutuste
ja kohalike omavalitsusüksustega
nii Eestis kui ka välismaal, esindab
regiooni huve, kogub ja analüüsib
piirkonna turismialast informatsiooni, korraldab turismialaseid
koolitusi, konverentse ja seminare,
koordineerib turismialast turundustegevust potentsiaalsetel sihtturgudel
ja siseturul, teeb ettepanekuid turis-

miettevõtlusele sobivamakeskkonna
loomiseks, kujundab Põhja-Eesti kui
turismipiirkonna mainet maakondi
läbivate turismimarsruutide väljaarendamise kaudu.

Postimees

Telli uuenenud

Postimees Nädalavahetus
kolmeks kuuks vaid 9.90

€

eest

(tavahind 19.50 €)

Telli veebilehelt postimees.ee/suvi
või helista 666 2525
Uus täienenud mahuga nädalavahetuseleht toob sinuni

rohkem lugusid Eestist ja maailmast, majandusest, spordist,
kultuurist ja paljust muust põnevast.

Lisaks paberlehele saad
ligipääsu digilehele ja

tasulisele sisule veebis
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Inglisild üle Tiberi jõe. Neli inglifiguuri on loonud Bernini.

Rooma linn
-

Colosseum on kujunenud turismi-Rooma logoks.

seitsmel künkal
Juune Holvandus

Raplas Rooma reisikirja kirjutades tekivad
paratamatult võrdlused. Raplal on Roomaga
sarnasusi. Mõlema linna nimed algavad R-tähega, eesti keeles on Rooma nimes viis tähte,
nagu Raplalgi.
Mõlema asulakoha ajalugu

on kaugeleulatuv, seejuures
nii suurte tõusude ja mõõnadega, et uskumatult raske on
mõlema linna puhul midagi
lihtsat ja üheselt paikapanevat üldistuseks öelda. Olgugi

et territoriaalsed mastaabid
pole tõesti võrreldavad, peab

mõlemas linnas siiski kohal
olema, et üldse mingitki mõtet

aimata.
Kas roomlasi võiks nimetada etruskide järeltulijaiks?
Kindlasti, kuni Antiik-Rooma

languseni ja Rooma riigi kes-

Lähiajalugu: Vittorio Emmanuele mälestusmärk. Pildil näeb
linna sügavale ulatuvaid kihte.

Elevant St Maria sopra Minerva ees kannab seljas maailma
tarkust.
Foto: vinoconvistablog.files.wordpress.com

kuse kandumiseni Bütsantsi
ehk Konstantinoopolisse olid
etruski juured igale ülikule
auks. Kuigi juba siis mäletati
vähe etruskidest ja keelgi
ununes, säilides vaidrituaalse
keelena. Sealtpeale on Rooma rahvas juba sulam eri
ilmakaartest kokku tulnutest.
Tänapäeva ajalooteadus näib
etruskidest hoopis enam teadvat, kuigi Rooma linnas võib
nende kohalolu aimata vaid
Romuluse (kellele järgnesid
seitse etruski kuningat) ja
Remuse loo puhul ning Pantheoni ümaras vormis.
Aga ega päris roomlasi
nüüd turist Rooma tänavatel
ka kuigi palju ei kohta, pigem
ikka viimaste aastakümnete
sisserändajaid, kes tulnud

tööd ja õnne otsima. Tiberi
jõgi, mis kunagi olnud piisavalt lai, kandnud endas
kõrkjate ja muda lõhna ning
kus olnud ka üleujutused, on
nüüd ainult mudane, kitsam
kui Emajõgi Tartus. Kunagine jõetagune Transtiberia,
kus elasid linnalähedased
põllupidajad, on nüüd juba
ammu nimega Trastevere,
boheemliku maiguga linnaosa, kus istutakse kohvikuis
ja tänavail maalitakse ning
müüakse otsekohe pealtvaatajaile. Aga siis tuleb keegi ja
räägib, et just kristlased oma
algusaegadel asutasid siia
kaks ilusat ja iidset kirikut
kui ka panid aluse linnaosa
rahvastikule.
Vanast Antiik-Roomast on
alles Colosseumi müürid,
tribüünid, samuti alakorruse
ruumid, mille peale andis üleujutust tekitada ja nii merelahinguid etendada. Colosseumi
tõesti pole vaja paari fragmendi põhjal ette kujutada, ta
kerkib massiivsena ja lubab
aru saada, milliste mastaapidega oli tegemist roomlaste
riigi- ja ehituskunsti puhul.
Niisamuti on ilmekad punastest Rooma tellistest müürid,
ehkki vähem terviklikuna.

Muidugi pole neist säilinud
kõiki kunagist 18 kilomeetrit,

kuid linna tunne tekib ruttu.

Algul olid nad lähestikku

Võib päris tüki aega veeta

asuvad ühendamata asulad,

ja mediteerida, kes kõik on
neid müüre näinud. Keisritest paavstideni, kerjustest
tuntud kunstnikeni, elanikest

turistideni.
Flaviused, Julius Caesar,
tema kasupoeg Brutus, Vercingetorix, Marcus Aurelius,
apostlid Peetrus ja Paulus,
Johannes Paulus II, kelle
nimi kõlab itaaliakeeles palju

mis kasvasid kokku. Vatikani
küngast, kuigi üldse mitte
kauget, siiski nende hulka ei
loeta ja see ei mahu ka algse

Serviuse müüri sisse.
Ei saa minna Foorumile,
ilma et teeks juttu Tituse
võidukaarest. See on vanim

Roomas säilinud triumfikaar,
mille Domitianus Tituse auks

Sekunndo, Isa Vello Salo,

püstitas. Triumf, mida see
tähistab, aga on ajaloo seisukohalt küsitav, isegi väga

Caravaggio, Michelangelo,

suhteline.

laulvamalt

–

Džovanni Paoolo

Raffael, Leonardo da Vinci...
Friedebert

Tuglas, Marie

Under, Artur Adson, Jaak
Jõerüüt, Viivi Luik... Paradoksaalne, aga arvatavasti
on Colosseum nime saanud

hoopis naabrusest, keiser
Nero kolossi järgi.

ristide tee mööda Via Sacrat
Tituse võidukaareni, sealt
saabki pöörata Foorumile,
hiigelsuur,

hist keisriks tõusnu käsul
lõpule Palestiinas juudi sõja,
purustades Jeruusalemma
Rooma huvides, ühes sellega ka juutide suure templi.
Sealtpeale muutus ajalugu.

Peab kohe ütlema, et templi

*

Colosseumi juurest viib tu-

mis polegi

Titus Flavius Vespasianus
viis oma isa, endisest väeju-

ei

moodusta rohkem kui paarikolme ruutkilomeetrit. Peab

kohe selgitama, et tegelikult
olnud vastupidi. Hoopis Kapi-

tooliumilt Colosseumini viis
kunagine Via Sacra, Püha
tee, mis on olnud pidustuste ja
triumfimarsside osa. Foorum

asub kunagisel j õeluhal, vanal
kalmistul, sealt tuleb treppe
mööda tõusta või piirduda
vaatega legendaarseile seitsmele künkale.

hävitamine polnud Titusel

üldse plaanis, ka hiljem näitas
ta end rahumeelse valitsejana.
Kuidagi ent sattus ta täitma
Oriendi ajaloo rooskaja osa.
Pärast pikka piiramist ei
saanud ta oma mehi enam
pidama. Sedasama templi
säilinud läänemüüri peavad
tänaseni ja eriti täna pühaks Iisraeli riik ja juudid.
Selsamal templimäel, millelt
Titus hävitas templi aastal 71
–

–

AD, asub nüüd muslimiteKaljumošee, kuhu juurde tullakse
üha palverännakule ja kuhu
nad kedagi võõrast niisama

lihtsalt ei lase.

Võidukaare sisekülje reljeef
ongi linn seitsmel künkal.
kujutab juutide leina ja hala,
Kapitoolium, võitjate käes püha templi inPalatinus,
Esquilinus,
naali,
Aventinus,
Kvirinaali,
Caelius.
ViiniRooma üks tunnuslauseid

ventari menoraa on tõstetud
–

kõrgele. Eks ütelnudki Jeesus
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Vaade Vatikani Püha Peetruse platsile: alati rahvast murdu. Sel päeval tervitas paavst koolilaste protsessioone kaastunde
kasvatamiseks.
Jeruusalemma kohta: kivi

ei jää siin kivi peale, ja need
teised sõnad. Ajalugu põimub

Roomas niiviisi igal sammul.
*

Foorum, antiikse linna
keskus, poliitilise elu tulipunkt on võrreldes näiteks
Colosseumiga küllaltki lagunenud, ehkki temaatilises
varemetepargis on samuti
huvitav tunnetada, kui kaugel
asusid üksteisest need paigad,
millest kirjutavad nii paljud
raamatud. Genius loci, paiga
vaim on ülitugev. Siiski, läks

täide Caesarile alla andnud
gallialaste kuningaVercingetorixi needus Jaan Kaplinski
luuletuses: tuleb tund, ja Kapi-

tooliumil söövad vaid kitsed.
Tuligi. Nüüd söövad seal eri
rassidest turistid giidide peost

terakesi. Söövad ega saa aru
suurt midagi, sest Rooma on
nii suur, hoomamatu, iga lugu
alustades tunned juba, et kõik
oluline eelmise teema kohta
jäi ütlemata, aga juba kasvab
uus teema üle pea.
Palju jääbki arusaamatuks,
kuidagi näib, et see on üks
õppetund, mille Rooma kü-

lastajatele annab. Näiteks
see, miks pidas Caesar, avara
žestiga, üldse mitte mõttetult
julm mees Vercingetorixit
viis aastat avalikus kartseris

ahelates? Gallide väärikast
soost juhti, kes kõigi sõja
viisakusreeglite järgi alistus,
tunnustades võitjat? Olnuks
loogiline, et ta kas hukataks
suurejooneliselt või antaks
armu.
*

Palatinus. Aristokraatide
villad, mis asuvad antiikaja
villade peal, arvatavalt Rooma
vanimad majad asusidki seal.
Kapitoolium. Nagu nimigi

ütleb caput, pea. Seal asub
Rooma linnapea ja linnavalitsuse hoone kõrval emahundi,
Romuluse ja Remuse mälestusmärk. Ootamatult väikesemõõduline, kuid ilmekas. Ja
juba ei saa mööda kristlikust
Roomast kohe linnavalitsuse
kõrval asub Santa Maria
in Aracoeli kirik, kuhu on
sängitatud Püha Helena säilmed. Kirik on väliselt palju
inetumkui linnavalitsus, kuid
massiivsuses pilkutõmbav, ei
vaata kuidagi mööda.
–

–

Püha Helena, daami, kes
kasvatas kristliku keisri Constantinuse, kristluse legaliseerija Rooma riigis, nägemuse
ja juhtnööride kohaselt on
kerkinud sinna ka kirik. Nii
teatab kristlik ajalugu. Ent
põimuvad mitu nägemust,
väga mitmed legendid, ja selle
kiriku üks ametlik nimi on
Senatus Populusque Roma-

jõukama elanikkonna päeva
osa. Meil Eestis räägitakse
sageli, kuidas Prantsusmaa
kaudu liikusid põhja poole kreeka sõnad hügieen ja

nus, mis juba nimetab hoonet
otstarbe järgi. Ta ongi Rooma

et Itaalia kosmeetika on palju
vanem, Rooma-aegne, impor-

linnavalitsuse ametlik kirik.
Ka lugu, kuidas õilsad haned
Rooma linna kord päästsid, on

selle hoone müüridega seotud.
Ei saa Rooma igiajaloolises
paigas sammugi astuda, kui
juba ei räägi üksteise võidu
perioodid, seisukohad, parteid, teadusharud, usundid,
riigid ja rahvad. Ja kõigil on
oma õigus!
*

Mitte ainult üle tuhande

pühamu, ka Rooma mitmed
termid, tänapäeva mõistes
spaad on põhijoontes säilinud,
ilmutades kunagist elulaadi.
Rooma spaad ei asunud terviseveeallikatel. Antiikmaailmas

oli regulaarne kümblemine

kosmeetika, kuid Prantsuse
õukonna mustust valgeks
puuderdavale seltskonnale
tutvustas nende mõistete sisu
alles Maria di Medici, tõsi,

veneetslanna. Mis tähendab,
ditud Idamaadest. Rooma poe-

kestes võib isegi seda tajuda,
et seebid, lõhnaveed, õlid,
ihupiimad ja massaaživahen-

Trevi purskkaev. Purskkaevud ja väljakud seovad võluvalt
Rooma kvartaleid.

did kokku võivad moodustada
terveid süsteeme.
Rooma, ehk küll kultuuri

üks keskpunkte, on ometi
loonud traditsioone, kuidas
kirjaoskamatule rahva osale
ülevaid tundeid edastada.
Rooma kirikud on barokkkunsti pärlid, peaaegu igas

neist leidub kuulsate kujurite
või maalikunstnike töid. Ei
jõua, ei suuda hoomata. Kui
hea on Rapla kirikus
üks
–

kaunis kantsel, üks taevalik
vitraaž. Ja aitab, pole tõesti
vaja üle pakkuda!
Igaühel, kes Roomas korraks
jala maha saanud, kujuneb
paratamatult oma arusaam,

oma isiklik Rooma. Sest Roomat võib lõpmatuseni uurida,
täiendada, juurde lugeda.
Rooma ON Igavene Linn, nagu
tema kohta ju öeldakse, aga
kõige rohkem on ta vaimne
kokkulepe nende jaoks, kes
tahavad temast midagi teada
või arvata. Tükikest tajuda.
Santa Maria sopra Minerva

kiriku

–

ainus tõeline gooti

kirik Roomas

-

ees tassib gee-

nius Bernini loodud elevant
seljas Egiptuse obeliski, endal
pea kavalalt viltu. Elevanti
kandval postamendil aga tea-

tab kiri: peab olema elevandi
jõud, et kanda oma turjal
maailma tarkust. Seda teadmist läheb väga vaja Roomas,
kuhu viivad kõik teed. Mida
nende teede all mõeldakse? Et

kõikide inimlike ja jumalike
Esimese paavsti Püha Peetruse figuur
paavstlikus Lateraani kirikus.

teadatahtmiste kvintessents

Põrandamosaiik.

on seal ammu juba olemas.

Santa Maria in Aracoeli. Rikkalikud ja värvirohked on Rooma
kirikud.
Fotod: KÜLLIKE ORMUS
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CAMMI

Cammi on rahulik ja sõbralik koer.

väga uudishimulik.

Stina Andok

Maikuus kolmeaastaseks saav kollane labradori retriiver Cammi sooritas tänavu sõbrapäeval
edukalt kutse-eksami ja moodustab koos oma
omaniku Tiiu Varikuga Rapla maakonna esimese teraapiakoeratiimi.
Juba enne, kui Tiiu ja Cam-

mi esimest korda kohtusid,
mõlgutas Tiiu mõtteid, et just

tema

peres võiks kasvada
üks tore teraapiakoer, kellega

saaks üheskoos inimestele
toeks ja abiks olla. Kui Tiiu

koos elukaaslasega oli Märjamaa valda Valgusse oma majja
kolinud ja Tiiul tuli mehe töö
tõttu vahel öösiti üksi olla,

tekkis naisel mõte võtta seltsiliseks koer. Naine tunnistab, et

koera võtmise soov oli tal juba
varem, aga maakodus elades
nõustus mõttega ka mees.
Üheskoos erinevate koeratõugude kohta uurides jäid

sõelale labradori retriiver
ja kuldne retriiver. Viimane
langes siiski lõpuks välja,

kuna Tiiu leidis, et kuldse
retriiveri kaunis kuldne pikk

karv vajaks rohkem hoolt, kui
temal jaksu oleks. Ja nii nad
Reval Dream’i kennelist endale uue sõbra, kollase labradori
retriiveri Cammi leidsidki.
Just labradori retriiveri
kasuks otsustati tänu sellele,
et see tõug on tuntud oma
peresõbralikkuse poolest. Tiiu
kindel soov oli, et tema koer
oleks selline, keda võiks igaüks, nii suur kui ka väikene,
igalt poolt igal ajal vabalt ja
kartmata katsuda. Cammi on
hea seltsiline, kuid ei ole sugugi nii hea öine valvur. „Kui
varas tuleks, siis ta ilmselt
tervitaks teda sabaliputusega
ja aitaks kõik asjad üles otsida,“ ütleb Tiiu naerdes. Kuigi
ta ei ole kuri koer, annab ta
vähemasti alati märku, kui
keegi on läheduses, sest ta on

Tiiu sõnul ei ole Cammi just
kõige tavapärasem labradori
retriiver, sest ta on võrreldes
teiste tõukaaslastega küllaltki rahulik koer, kuid siiski
uudishimulik. Lõhnad võivad
teda paeluda liigagi. „Kui
nina on maas, siis kõrvad ei
kuule,“ naljatleb Tiiu. Cammi
eristub tüüpilisest labradori
retriiverist ka oma söögiisu
poolest. Neid koeri tuntakse
kui ääretult kärsituid maiusenurujaid, kes võivad kergelt
ülekaaluliseks muutuda, aga
Cammi on siiski pigem valiv
oma toiduga.

Harjutamine on võti
Kui nüüd rääkida Cammi

suurepärastest sotsiaalsetest
oskustest ja sõnakuulelik-

kusest, võib kindel olla, et
selle taga on koera tublid
omanikud, kes temaga juba
kutsikaeast peale on korra
nädalas koertekoolis käinud ja
temale sõnakuulelikkust juba

maast madalast õpetanud.
Koertekool on võimalus
koertel omavahel suhelda ja
seda on Tiiu sõnul hea haka-

ta harjutama juba kutsikast
peale. Nii õpib koer kiiresti,
kuidas teiste koerte seltsis

käituda. Kuigi Cammil sõnakuulelikkusega probleeme

ei ole, tuleb Tiiu sõnul vahel
ette Cammile iseloomulikku
põikpäisust.
Teraapiakoera puhul on aga

sõnakuulelikkus vaid üks osa
oskustest ja omadustest, mida
koeralt oodatakse. Cammi on
rahulik ja sõbralik koer, kes
tervitab kõiki ühtmoodi, ei
satu liialt kergesti elevusse
ega muutu ülevoolavalt ülemeelikuks. Kas tema rahulik
loomus on õpitud või sünnipärane omadus, ei oska Tiiu
öelda. „Öeldakse ju, et koer
läheb omaniku nägu ka,“ ütleb
ta ning ei välista võimalust,
et just rahulik kodune keskkond aitab koeral rahulikuna
püsida.

Kuna koeravõtmise soov
oli Tiiul juba ammu, ei olnud
tal raske oma elu koera jaoks
kohandada. Maal elades on
neil ideaalsed tingimused,
et koer saaks vabalt ringi
joosta ja endasse kogunenud
pingeid maandada. Cammi on

suur muda ja vee sõber ning
kasutab iga võimalust, et end
kasta jõesängis või püherdada
porisel pinnal. Ilmselt tänu
võimalusele viibida piisavalt
palju vabas õhus, on Cammi
ka tubli toakoer, kes aeg-ajalt
viibib kodustes tingimustes
peremehi oodates ka terve
tööpäeva. Enamasti siiski
tulevad pereliikmed lõuna
ajal Cammit jalutama viima
ja temaga suhtlema. Vahel
võtab Tiiu koera endaga tööle
seltsiks kaasa.
Tiiu enda sõnul on tal Cammiga lihtsalt tohutult vedanud.
Cammi on koer, kes on vahel
pikalt üksi kodus, aga kes ei
tee sel ajal kunagi pahandust.
Cammi lemmikud on küll
sussid ja sokid, aga oma lemmikuid ta tahtlikult kunagi
katki ei tee, vaid kasutab neid
niisama mängimiseks.
Lisaks on ta äärmiselt
leplik ja vaikne koer. Labradori retriiverid on tuntud ka
selle poolest, et nad ei haugu
peaaegu üldse ja sama kehtib
Cammigi puhul. Samuti on ta
tänu pidevale õpetamisele ja
juhendamisele väga sõbralik

ega ole siiani veel kordagi võõraste peale ärritunud. „Vahel
pean endale meelde tuletama,
et kõik koerad ei ole sellised,“

ütleb Tiiu.
Suur osa koera käitumise

kujundamisel on temaga tegelemisel. Lisaks koertekoolile

on Tiiu ja tema elukaaslane
aktiivsed koeraomanikud,

kes harjutavad koertekoolis
õpitut ja õpetavad uusi trik-

ke Cammile ka koduseinte
vahel. Kui Tiiult küsida, kas
koera kasvatamine on väga
ajakulukas ja vahel ka tülikas,
vastab Tiiu, et ta ei ole kunagi
nii mõelnudki. Kuigi vahel
tuleb ette, et peab kiiruga oma
jalutusringid ära tegema, leiab
ta, et see on pigem positiivne,
kui on keegi, kes kogu aeg
meenutab sulle, et peaks end
liigutama ja õue minema.
Hea näide sellest, et ei ole
olemas ühtki ületamatut takistust ja vaja on vaidpüsivust
harjutamisel, on ülimalt edukas teraapiakoeratiimi kutseeksami sooritus Cammi ja Tiiu
poolt. Eksamil üllatas Cammi
testijaid oma tõule mittevastava käitumisega. Nimelt oskas
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Tiiu Varik ja labradori retriiver Cammi
moodustavad Rapla maakonna esimese
teraapiakoeratiimi. Fotod: SIIM SOLMAN
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Cammi olla ebatavaliselt kan-

võttis Tiiu uuesti ühendust

natlik maiuse küsimisel. See
on ülesanne, millega enamik
tema tõukaaslasi nii edukalt
hakkama ei saa.

ühinguga, et registeeruda
sobivustestile. Selle käigus
selgitatakse välja, kas Cammil
on piisavalt selliseid omadusi
ja oskusi, mis on teraapiakoerale vajalikud.
MTÜ Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühing on ainuke
organisatsioon Eestis, mis
koolitab, testib ja eksamineerib teraapiakoeratiime.

Tegevus käib
ühingu kaudu
Kuna Tiiu teadis juba enne
Cammiga tutvumist, et ta
tahaks teraapiakoera kasvata-

da, uuris ta Cammi kennelist
sellega tegelemise võimaluste

kohta Eestis. Kolm aastat
tagasi oli sellel alal tegutse-

mist veel küllaltki vähe, kuid
ajapikku aktiviseerus MTÜ

Eesti Abi- ja Teraapikoerte
Ühing, mis on katusorganisatsiooniks teraapiakoertega
töötavatele inimestele. Nende

kaudu asusid Tiiu ja Cammi
end tasapisi teraapiakoeratii-

mi eksamiks ette valmistama
ja läbima erinevaidkoolitusi.
Kui Cammi oli umbes
pooleteiseaastane, juhtus tal
mänguhoos õnnetus, mille
tagajärjel tuli tal opereerida
põlve. Selleks hetkeks oli Tiiul
ja Cammil aga oluline osa
vajalikest koolitustest läbitud
ja kui Cammi põlv paranes,

Sobivustestile minnes arvas
Tiiu, et rahulik ja sõbralik
Cammi võiks tulevikus tegutseda lugemiskoerana ehk
seltsilisena lastele, kes lugema
õpivad ja lugemist harjutavad.
Sobivustestil arvasid testijad,
et Cammile sobiksid pigem
hoopis aktiivsemat tegevust
eeldavad teraapiavormid.
Seetõttu ongi sobivustest nii

koeraomanikule kui ka koerale hea selgitamaks välja,
mis tüüpi koeraga täpselt on
tegemist ja kuidas teda kõige
paremini rakendada.
Sobivustesti läbimine on
teraapiakoeratiimina tööta-

miseks kohustuslik. Samuti
peaks osalema ühingu pakutaval baaskoolitusel ning

lõpetuseks sooritama edukalt
teraapiakoeratiimi eksami.
Tiiul ja Cammil läks eksamil
uskumatult hästi ja nad saavutasid maksimumpunktid.
Tublist Cammist ja Tiiust
jäädi ühingus rääkima veel
pikalt, sest vastupidiselt tavapärasele ja ootuspärasele lab-

radori retriiveri käitumisele,
suutis Cammi olla maiuse
küsimisel kannatlik.
Tiiu ja Cammi sooritasid
eksami juba veebruarikuus,
aga päris oma kohta ja tegevusala teraapiakoeratiimina
nad veel leidnud ei ole. Selleks
on lihtsalt veel liiga vähe
kogemust. Kui aga kellelgi
on huvi nendega koostööd

teha, tuleks ühendust võtta
ennekõike MTÜ-ga Eesti Abija Teraapiakoerte Ühing, kes
on kogu teraapiakoeratiimi

töö koordinaator.
Oluline on ka meeles pidada,
et Tiiu ei ole litsentseeritud
terapeut, vaid moodustab
oma teraapikoeraga tiimi ja
vastutab vaid oma koera eest.
Teraapiat viiakse läbi ainult
professionaalsete terapeutide
järelevalve all.

Koerte abil läbi viidavad

Koerte abil läbi viidav teraapia

sekkumised
Koerte abil sekkumine on eesmärgipärane
tegevus, mis tervishoiu, sotsiaaltöö, hariduse valdkonnas ja teistes inimestele suu-

Koerateraapia on eesmärgipärane, planeeritud ja struktureeritud terapeutiline
tegevus, milles osaleb teraapiakoeratiim ja

natud teenuste valdkondades terapeutiliste

seotud tulemusi mõõdetakse ja dokumenteeritakse. Koerte abil läbi viidavat teraapiat juhib alati akadeemilise haridusega
spetsialist, kehtiva litsentsiga, kraadi või

tulemuste saavutamiseks kaasab teadlikult
ja sihipäraselt protsessi koeri.
Sekkumistes osalevad professionaalid,
kes tunnevad neis osalevaid inimesi ja
koeri. Sekkumistes osalevad teraapiakoeratiimid koosnevad koerajuhist ja koerast
ning nendega koos töötavast eksperdist
(sotsiaaltöötajast, pedagoogist, terapeudist jne) vastavalt teenuse iseloomule ja
vajadusele.

Koerte abil läbi viidav külastus
Külastus on läbi mõeldud, eesmärgipärane
spontaanne koeratiimi suhtlus kliendi või
klientidega. Külastuse eesmärk võib olla
kliendi motivatsiooni suurendamine, tema
õpetamise toetamine või lõõgastamine ning
rõõmu ja turvatunde loomine. Inimesest
ja koerast koosnevad meeskonnad, kes
osalevad külastusel, peavad olema läbinud
vähemalt sissejuhatava koolituse, ettevalmistuse ja testimise.
Koeraga läbiviidavad külastused võivad

toimuda lasteaias või koolis, kus koeratiimid tutvustavad koeri ja nende vajadusi
ning õpetavad koertega suhtlema. Samuti
pakuvad nad võimalusi suhtlemiseks lastevõi hooldekodudes, haiglastes või kliendi
kodus. Külastuskoeratiime võib kaasata ka
näiteks kriisireageerimisprogrammidesse,
milles tiimide eesmärk on trauma, kriisi ja
katastroofi üle elanutele lohutuse ja toe

pakkumine.

tervishoiu- või haridustöötaja. Tegevusega

sellega võrdse taseme omandanud tera-

peut, kellel on ka erialal töötamise praktiline
kogemus.
Teraapia toimub alati selleks spetsiaalselt ette valmistatud keskkonnas. Teraapia

keskendub konkreetse inimese füüsiliste,
kognitiivsete, käitumuslike ja/või sotsioemotsionaalsete võimete parandamisele.
Teraapias tohivad osaleda vaid vastava
ettevalmistuse saanud litsentsi omavad
(teraapiakoeraeksami sooritanud) koeratiimid. Teraapiakoeratiime kaasatakse
näiteks psühho-, kõne- füsio- ja tegevusteraapiasse.
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Rapla vald korraldab koolivõrku ümber
Vivika Veski

Rapla vallal koolivõrgu korrastamise Euroopa meetme
esimesse taotlusvooru asja
ei ole, sest kavandatava
ümberkorralduse käigus
koolipind õpilase kohta ei
vähene.
Sellise sõnumi tõi Rapla vallavolikogu ette möödunud neljapäeval valla
haridusnõunik Tiina Roosimägi, kes

oli nädal varem osalenud koolivõrgu
korrastamise Euroopa Liidu meetme
infopäeval. Roosimägi selgitas, et
ümberkorraldamise investeeringute

eesmärk peab olema koolivõrgu kokkutõmbamine, optimeerimine. Uute
hoonete ehitamise ja olemasolevate
õppehoonete rekonstrueerimise pu-

hul peab olema paberi peal tõestatud,
et õpilaste arv kas suureneb ja sellega
seoses pind väheneb või väheneb
rekonstrueerimise tulemusel käiku-

jääv pind, lisas Roosimägi.

„Paraku oleme käitunud sellisel
kujul, et peame alustama ettevalmistusi, et teise ossa projekte esitada, aga
esimeses osas me kahjuks künnist ei
ületa,” ütles Roosimägi. Ta tõi välja,
et kõige rohkem pinda on Kodila
koolis, kus on seda 68 ruutmeetrit
ühe õpilase kohta. „Üks korralik
kolmetoaline korter,” nentis haridus-

nõunik. Ta lisas, et vaadatakse siiski
tervet valda, mitte üksikuid koole
eraldi. „Meil tuleb paraku tulla tagasi
hariduse arengukava juurde, tahame

või ei taha. Ootaks hea meelega
selleks poliitikute ettepanekuid,”

lõpetas Roosimägi volikogu istungil
oma sõnavõtu.
Rapla vallavolikogu ja volikogu
hariduskomisjoni liige Jüri Võigemast ütles, et teda puudutab selline

lähenemine, kui Kodila koolis nähakse pidurit, mille pärast Euroopa
struktuurifondi raha jääb saamata.
Tema hinnangul ei ole asi kindlasti
Kodila koolis.
Võigemasti sõnul tuleb loomulikult
hariduse arengukavaga edasi minna
ja leida lahendused. Ta küsis, et kui
maakonnakeskuse omavalitsuses on
asutamisel riigigümnaasium ja see
omavalitsus ei saa oma koolivõrgu
ümberkorraldamiseksressurssi kes
siis veel saab. „See on välistatud, et
ütleme, et Kodila kooli pärast jääb asi
tegemata,” ütles Võigemast.
Ta viitas ka haldusreformile, mille
tulemusel võib piirkond hakata hõlmama lisaks Raikkülat ning pole välistatud, etka Kehtnat, Juurut, Kaiut
ja Kärut. „Ei näe ühtegi põhjust, et
püss nurka visata. Vastupidi, peab
asja peensusteni selgeks tegema, läbi
rääkima,” lisas Võigemast.
–

Ettepanekud mai lõpuks
Rapla haridusvõrgustiku ümberkorraldust arutas Rapla vallavolikogu
hariduskomisjon ka oma märtsi- ja
aprillikuu koosolekul. Jõuti selleni,
et otsustati esitada 25. maiks muudatusettepanekud arengukavasse laste

arvu kriitilise piiri määramiseks
koolides ja lasteaedades.

Riigigümnaasium alustab Raplas
tööd 2018. aasta 1. septembrist. Sellega seoses tuleb olemasolev koolivõrk
ümber korraldada. Hariduskomisjoni

märtsikuu koosolekul kutsuti üles
märtsi lõpuks esitama ettepanekuid.

Aprillikuu koosolekul tõi Roosimägi
välja, milliseid koolide ühendamise
võimalusi on arutamiseks välja
pakutud. Ta nimetas Kodila ja Alu
kooli ühendamist ning Alu, Kodila
ja Hagudi kooli ühendamist. Ühenda-

mise tulemusel oleks koolidel ühine
õppekava, üks direktor, üks õppejuht,
üks haldusjuht, majakarpide tegevus
antakse üle Rapla Varahaldusele,

toitlustataks ühe köögi kaudu.
Komisjoni liige, Rapla täiskasvanute gümnaasiumi õpetaja Kristi
Luik ütles, et ta toetab pigem Alu ja
Kodila ühendamise mõtet. „Hagudi
piirkond moodustabrohkem omaette
kogukonna ja on erineva trajektooriga,” põhjendas ta.
Alu lasteaia-algkooli direktor Ülle

Riisalu leidis samuti, et kui valida,
siis juba Alu ja Kodila variant, kui
selles nii suurt kokkuhoidu nähakse.
Kindlasti peaksid aga tema hinnangul
kohapeale jääma väga kompetentsed
juhid nii õppe- kui ka haldusjuht.
„Üks juht ei jõua kõike ja kaugeneb
asutusest. Alus on ka erivajadustega
lapsi, seal tuleb arvestada suurema
töömahuga,” selgitas ta.
Alar Mutli ütles, et ei poolda üldse
liitmist ega näe selles ka kokkuhoidu.

Koolivõrk Raplamaal ja Eestis
•~

Rapla maakonnas keskmisena on põhikoolis ruumi õpilase kohta
19,1 ruutmeetrit, gümnaasiumis 12,7 ruutmeetrit.

Eestis keskmiselt on põhikoolis ruumi õpilase kohta 14,8 ja gümnaasiumis 12,3 ruutmeetrit.
Kohilas on ruumi õpilase kohta 8,4 ruutmeetrit.
lähi-•~
Üldharidusvõrgu korrastamisel toetust saanud objektidel on
•~

•~

•~

aastail sihiks seatud 11,5 ruutmeetrit õpilase kohta.
Kodila põhikoolis õpib selle aasta 10. märtsi seisuga 17 õpilast: üks
esimeses, neli teises, neli kolmandas, neli neljandas ja neli kahek-

sandas klassis.

–

„Kui lähtutakse ainult kokkuhoiust,
siis tuleks Kodila sulgeda, aga Alu
filiaalina ei toimikool hoopiski ning
hääbub veel kiiremini. Ettepanek
on jätta koolid koos juhtidega alles,”
lausus Mutli.
Roosimägi täpsustas, et Kodilast
ei saaks mitte filiaali, vaid tekib
täiesti uus kool, mis annab ühelt
poolt ressursside kokkuhoidu, kuid
samas võimaldab õpilastel rohkem
sotsialiseeruda. Hariduskomisjoni
esimees Margus Tamberg toetas
Mutli mõtet ega pooldanud koolide
liitmisvariante.
Võigemast soostus Mutliga, et
liitmine ei päästa Kodila kooli hääbumast. Ta pakkus välja mõtte määrata
ära kriitiline õpilaste piirarv, millest
allapoole langedes vald enam kooli

üleval ei pea.
Roosimägi meenutas, et valla haridusstrateegias ja haridusreformi
kavas on nad juba määranud kriitiliseks piiriks teise (4.–6. klass) ja
kolmanda (7.–9. klass) kooliastmega
koolis seitse õpilast klassis.
Riisalu tõi välja, et õpilaste arvult

väiksemates koolides ei suuda vald

aseesimees
meenutas, et
kui olid kohtumised ja arutelud

Piirarv või liitmine
Võigemast rõhutas, et tuleb selgeks
teha, kuidas edasi minna kas seada
aluseks kriitilise piiri määramine

Kodila koolis, siis nad lubasid, et
koolis säilitatakse algkool ja kooli
sulgemist ei arutatud. „Toetan ka
praegu kooli säilitamist iseseisvana

–

otsida e-kataloogide kaudu teavet
raamatute kohta, osata vastata konk-

Uusberg ja Katrin Niklus. Siin osutus
parimaks Valgu Nirgi võistkond ja

reetse teosega seotud küsimustele,

võrdselt edukad olid Kaiu Lambad,

lahendada keeleülesandeid.

MGNelikud ja RÜG-i 5. kl.

Varsti lõpeb 2015/16.
õppeaasta. Ühele poole
on saanud ka veebipõhine
eesti keele, kultuuri ja
kirjanduse mälumäng
„Netikirjariin“.

küsimusi ja vastuseid on võimalik

„Netikirjariini“ mäng on toimunud

vaadata Rapla keskraamatukogu

ainult tänu Rapla keskraamatukogu

kodulehekülje lastelehel.
Viktoriini üldvõitjaks tuli Kehtna
PK Neli Musketäri (juhendaja õp Eva
Pedaja), teise koha sai Järvakandi
kooli 7. kl (juhendaja õp Merike
Järvik) ja kolmanda Valtu PK 7. klass
(juhendaja õp Anu Pedaja-Ansen).
Kogu ürituse lõpetas kõikide
võistkondade kokkusaamine 13.
aprillil Rapla kultuurikeskuses.

innukatele töötajatele Kristel Mure-

Toimus see teist aastat järjest ja suure osavõtjate hulgaga. Nimelt võtsid

omavahel mõõtu 22 viiendate kuni

Kõiki

lile, Kaja Tammarile, Urve Ellandile,
Annika Toomile ja Katrin Grichinile,
kes on mõelnud välja küsimused,
jälginud mängu tehnilist poolt ja
pidanud punktitabelit.

Olümpiaadidest
Lisaks aastaringsele mängule on sel

seitsmendate klasside võistkonda.
Osavõtjaid oli Kehtna, Järvakandi,

Siis vaatasime üheskoos kodutööna
valminud raamatukogusid tutvus-

õppeaastal olnud ka emakeeleolümpiaadid 5.-12. klassini.
7.-12. klasside olümpiaad oli

Valtu, Kaiu, Valgu, Kivi-Vigala,
Hagudi, Märjamaa, Kabala, Kohila

tavaid reklaamiklippe ja jagasime

keskendunud nimede saamisele,

ja mõlemast Rapla koolist.
Viie mängu jooksul tuli leida
netiavarustest vastuseid väga eri-

nevatele küsimustele: tuvastada
fotode järgi kirjanikke, vappe jm,

auhindasid. Reklaamiklipid olid

muutumisele, teisenemisele. 7.-8.

umbes minutilised filmikesed, mis
rääkisid oma kodukoha raamatukogu huvitavatest külgedest. Filme
hindas žürii, kuhu kuulusid Jürgen
Volmer, Madis Reimund, Valter

kl arvestuses sai 1. koha Mari-Liis
Nurmsalu Rapla ühisgümnaasiumist, 2. koha Triin Satsi ja 3. koha
Gerda Metsallik, mõlemad Valtu põhikoolist. 9.-10. kl õpilaste hulgas oli

Erlend Tammenurm

või mõelda koolide liitmise suunas.

ega poolda koolide liitmist,” lisas

Ta leidis, et ühekordsete otsuste

Tammenurm.

ideoloogia ei ole õige suund.
Mutli põhjendas kriitilise piiri
vajalikkust sellega, et see annab

Lisaks otsustas hariduskomisjon
aprillikuu istungil, et vallavalitsusel tuleb valmistada ette Rapla
linnas kahe põhikooli jätkamise ning
gümnaasiumi osade sulgemise ja
Rapla täiskasvanute gümnaasiumi
tegevuse lõpetamise otsuse eelnõu
tänavu teisel poolaastal.

koolile kindlustunde, kuidas edasi
minnakse. „Kodila kooli puhul hirmutabki inimesi eelkõige teadmatus,
mis neist saab, ja numbrid näitavad
selgemat teed,” nentis Mutli.

Õpioskuste

Netikirjariinist olümpiaadideni
Maarika Lips
Rapla maakonna eesti keele ainesektsiooni juhataja

Hariduskomisjoni

direktoritele väärilist palka maksta.

parim Kädi-Riin Vendel Märjamaa
gümnaasiumist, järgnesid Markus
Rebbase Kohila gümnaasiumist ja
Adeele Rei Valtu põhikoolist. 11.-12.
kl hulgas võitis Merilin Elge, 2. koha
sai Kirsika Meresmaa, mõlemad
Rapla ühisgümnaasiumist, ja 3.
koha Kristi Novikov Rapla Vesiroosi
gümnaasiumist.
5.-6. klasside eesti keele olümpiaadil tuli osata õigesti kirjutada
võõrsõnu, kaashäälikuühendit, suurt
ja väikest algustähte, moodustada
lauseid ning lahendada nutikusülesandeid. 5. kl arvestuses olid kolm
paremat: 1. koht Gerda Schotter, 2.

olümpiaad
Kohilas
Kaie Riidak
Kohila gümnaasiumi klassiõpetaja
12. aprillil toimus Kohila gümnaasiumis Raplamaa 1.-3. klasside

õpioskuste olümpiaad.
Maakonna koolidest tuli oma
teadmisi proovile panema lausa 113
tublit tüdrukut-poissi. Olümpiaadi

ülesanded valmistasid meie maakonna kolme kooli õpetajad ning

nende lahendamiseks oli õpilastel
aega täpselt 60 minutit.
1. klasside arvestuses võitis Ruby
Protsin Märjamaa gümnaasiumist,

koht Kirke Kändler, mõlemadKohila

teda juhendas õpetaja Tiina Tanseri.

gümnaasiumist, ja 3. koht Dominik
Ian Morozov Kehtna põhikoolist. 6. kl
kolm paremat olid: 1. koht Grete Urm
Kohila gümnaasiumist, 2. koht Ragne
Rahuoja Rapla ühisgümnaasiumist
ja 3. koht Anni Paistu Märjamaa
gümnaasiumist. Kokku osales õpilasi
maakonna 12 koolist.

2. klasside arvestuses tuli parimaks
Maarja Vahi Kohila gümnaasiumist, kelle õpetaja on Janika Kibur.
3. klasside arvestuses teadis kõige
rohkem Lilian Haljasorg Kohila

gümnaasiumist, tema õpetaja on
Rutti Räbovoitra. Palju õnne kõi-

gile!
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Kreutzwald Ohulepas.
185 aastat Jacob Fischeri surmast
Isegi noorel Kreutzwaldil oli elukutsevalikul raskusi
Tõnis Tõnisson

Kreutzwaldi vanemad
Juhan ja Ann kolisid
Harjumaale Hageri kihelkonda Ohulepa mõisa 1818.
aastal. Selles on erinevad
allikad täiesti ühel meelel,
andmed lähevad aga lahku
siis, kui räägitakse isa
ametist: ühed väidavad,
et ta olnud aidamees,
teised, et mõisavalitseja,
kolmandad, et Juhan olnud
korraga nii valitseja kui ka
aidamees.
Võib arvata, et viimastel on ehk
koguni õigus, sest soode ja met-

sade taha jääv Ohulepa mõis oli
majapidamisega kehval järjel. Üks

rahvapärimus on edasi kandnud
lugu eelmisest, õnnetu saatusega
valitsejast, kes enne Ohulepale
sattumist saanud ilmselt eluga

kenasti hakkama, siin aga kõik
nii rahuldava elujärje kui ka oma
eluõnne hoopis kaotanud.
Tagasihoidlik sissetulek pahandanud valitseja naisukest ja sundinud
meest viinast meelejahutust otsima.
See teinud abieluasjad aga veel keerulisemaks naine leidnud lohutust
mõisakirjutajalt ning lõpuks koos
temaga koguni päriselt jalga lasknud
ja valitsejaisand joonud ennast murega lõplikult põhja. Sellest kurvast
loost on isegi laul tehtud, mille
autoriks on pakutud mõisa endist
toapoissi Jaagupit. Nii võibki arvata, et kehvas majapidamises oligi
mõistlik mitu ametit ühildada.
Viieteistaastase Friedrichi ehk
Vidri, nagu lähedased teda kutsusid,
mured ei olnud muidugi nii suured
kui endise mõisavalitseja omad,
kuid üksjagu peavalu tekitasid
needki. Kuigi Ohulepa periood oli
Kreutzwaldi pikas elus vaid üks
lühike episood, on see ometi tema
tulevast elu väga otsustavalt mõjutanud. Friedrich Reinhold saabus
Ohulepale mõni aeg pärast seda
kui vanemad olid jõudnud siin juba
kanda kinnitada. Noormees on
sinna tulnud ilmselt üsna segaste
–

-

-

tunnetega.

Pärast pärisorja staatusest vabanemist on tema isa olnud lühikest
aega Rägaveres Aru kõrtsi pidaja.
1817. aasta oktoobris on aga kuri

Selles kenasti üles vuntsitud hoones on muidugi raske ära tunda endist madalat ja kössivajunud mõisavalitseja elamut, aga hea, et maja, kus kunagi
möödusid mõned meie lauluisa noorpõlveaastad, on ikkagi alles.
Foto: SIIM SOLMAN
inimene varastanud kõrtsist kogu
kassa koos perekonna vabaksand-

mise kirjaga. On väidetud, et pisut
süüd võis selles olla ka Juhanil endal,

kes kõrtsmikuna kippus tavalisest
sagedamini topsi põhja vaatama.
Isegi Kreutzwald ise on oma kuulsas
„Viina katkus“ sellele kaudselt vihjanud või vähemalt võib sealt sellise
vihje teadja inimene välja lugeda.
Kohus on vabaduskirja küll taastanud, kuid varast ja suurt hulka raha
pole leitud. Nii on isa Juhan pidanud
kõrtsmikuameti maha panema ja
poeg Friedrich 1818. aasta kevadel
õpingud Rakvere Kreiskoolis rahapuudusel katkestama.
Õnneks on isal olnud mõjukaid
tuttavaid, kelle abiga saadeti laps
Tallinna F. von Huseni kauplusse
(rahvasuus „Karu kontorisse“) äriõpilase kandidaadiks. Õnnetuseks

aga ei olnud noorel Kreutzwaldil
kohe mitte raasukestki ei huvi
ega ka võimeid kaubanduslikuks

karjääriks.
Nii jõudis mõneks ajaks selgema
elusihi kaotanud poiss alles paar
kuud pärast vanemate elukohavahetust läbikukkunud kaupmeheõpilasena Ohulepale. Vanematekoju tulles
olid Kreutzwaldi tulevikuplaanid
ilmselt veel üsna ebaselged. Kindel
on olnud ainult mõte iga hinna eest
edasi õppida. On teada, et noormees
on sel ajal mõttes kaalunud nii
koolmeistri kui ka pastori ametit,
aga kindlust pole tal olnud kummagi

valiku suhtes.
Peagi sõbrunes ta siin Jakob
Fischeriga, mõisa endise toapoisiga,

keda rahva hulgas toapapa Jaagupiks

hüüti. Sõbrunemiseks andis ajendi
ilmselt Vidri Virumaalt kaasa võetud

huvi rahvajuttude ja -laulude vastu.
Jakobil oli neid palju varuks. Lisaks

lugude jutustamise oskusele olnud
toapapa ümbruskonnas hinnatud

ravitseja. Õige pea hakkas noor
Kreutzwald Toa-Jaagupiga käima

ka haigete juures, kuhu ravitsejat
kutsuti. Mitmed uurijad on arvanud,
et just siit võis Kreutzwaldil tekkida
vastupandamatu huvi meditsiini
vastu, mis ta lõpuks läbi raskuste ka
ülikooli arstiõpingutele viis.
Nii on näiteks Gustav Suits, kes
lauluisa 130. sünniaastapäeva eel
suure süvenemisega Kreutzwaldi
noorpõlve elulugu uurinud, 1933.
aastal Loomingu 8. numbris kirjutanud: „Toapapa, noore Kreutzwaldi
jutusõber ja rahvalik esilaulik, pole
haaranud mitte ainult Ohulepas käija
tundmust jafantaasiat. Tol ajal, kus
harva oli mõisas koolitatud koduarst,

kreisiarst aga elas linnas, polnud
maal muid ihuhädade aitajaid kui
isehakanud targad „korraldamatus
tervishoiu ummikus“. Kreutzwaldi
„Wina-katk“ näitab saksu teeninud
toa-papat, „kes maailmas mõnda õppinud ja näinud“, joomahaiget ravimas
parasjagu seenesopsimisega.
Kalendrijutus „Widevik“ tutvustab

Kreutzwald elatanud Viiuli-Tõnu,
„kes kuskil pidude peal ei puudunud
ja keda kui lapsearsti ühest kohast teise veeti“. Ümberringi märkas nägija
silm ja süda lõpmata palju kehalikku
viletsust. Ühes G(ustav) Blumbergiga
väidab V(illem) Reiman umbkaudu
tohterdavast vanast nupumehest
Fischerist: „Tema sai äratuseks, et
noorel Kreutzwaldilgi kange himu
tõusis tohtriks õppida, aga mittekülatohtriks, vaid õpetatud arstiks.““
(Järg 16. lk)
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Kreutzwald Ohulepas. 185 aastat Jacob Fischeri surmast
(Algus 15. lk)

Noormehe tulevikuunistus

ei leia toetust

1818. aastal oli teatud ringkondades
päevakorrale kerkinud kavatsus
rajada rahvakoolide õpetajaid ette

valmistav seminar. Jälle kord tänu
isa tutvustele ja heale nimele õn-

nestus Kreutzwaldil saada kolme
kandidaadi hulka, kellest taheti koo-

litada selle seminari õpetajaid. Nii
sai noormehest Tallinna kreiskooli

õpilane. Kuid koos sellega kasvas
Vidrikus ka veendumus, et temast

peab saama korraliku ülikooliharidusega tohter.
1820. aasta detsembris lõpetas
Kreutzwald kreiskooli ja sai elementaarõpetajana tööd Tallinna
2. algkoolis ning mõned tunnid ka

ühes tütarlastekoolis. Teenistus oli
kesine, kuid see ei jätnud, vaid pigem

suurendas unistust ülikoolist. Sellest
tungist ajendatult pidas ujeda loomuga noormees kogunisti plaani minna
Sise-Venemaale, kus õpetajate palgad
kordades kõrgemad, et õpingute
jätkamiseks raha koguda.
Ei vaigistanud seda soovika temast
targemate inimeste keelitused. Nii
on seda teinud Augusta von Rosen,
Friedrichi ristiema 1 proua maahärra
von Vietinghoffi tütar ja ristiisa,
kapten Baron von Roseni abikaasa2,

kes oli jälginud väikese Vidriku
käekäiku ja tundis huvi selle vastu
ka hiljem. Kord 1822. aastal on ta
Ohulepal külaliseks olles tundnud

huvi ka oma kunagiste heade teenijate käekäigu vastu. Friedrichi
vanematelt on ta kuulnud poja
püüdlustest ja raskustest Tallinnas
ning soovist rännata Venemaale
soodsamat teenistust otsima. Kohe
samal päeval, 13. aprillil on proua
sealtsamast Ohulepast noorsandile

kirjutanud: „Kavatsus Moskvasse
minna ei meeldi mulle ega Teie emale

sugugi. Minu nõu on meelsamini
500-rublise teenistusega rahulduda
kodumaal kui 1000 rubla palka saada
võõrsil, abitult üksi olles. Üksikuna
inimesena võite Teie ju 600 rublaga
üsna hästi toime tulla.
“

Aga kus sa sellega

noor Friedrich
Reinhold ei võtnud enam kedagi
–

kuulda, tema suureks eeskujuks
oli haigeid aidates perest peresse
rändav Toa-Jaagup ning häda ja
viletsus, mida poiss vana meest
saates oli näinud. Nõnda rändaski
noor Kreutzwald kõigist hoiatustest
hoolimata pooleteiseks aastaks Venemaale, mitte küll Moskvasse, nagu oli
esialgu kavatsenud, vaid Peterburi,
kus sai ilmselt kõrgseltskonda kuulunud peres koduõpetaja suhteliselt
heapalgalise koha.
Peterburis olles tegi ta ka esimese
katse pääseda kroonustipendiaadina
kõrgkooli, paraku jäid keiserliku
sõjaväemeditsiini akadeemia uksed
talle nõrga vene keele oskuse ja
õhukese rahakoti tõttu suletuks ning
noormehel tuli kodumaale tagasi
pöörduda. Ometi ei vähendanud see
äpardus tema eneseusku ja soovi
ülikooli pääseda.
1824. aastal on paruniproua Augusta von Rosen püüdnud noormehele veel kord mõistust pähe panna:
„Nagu ma Teie isalt kuulen, olete

Kreutzwaldi kunagist kodu tähistav tahvel toetub praegu veel tagasihoidlikult puu najale, kuid pererahvas lubab, et kui renoveerimistööd on lõpetatud,
leiab see taas oma koha maja seinal.
Foto: SIIM SOLMAN
Teie otsustanud minna teise elukutse

taotlemisele, mis minu arvates on
ühendatud paljude raskustega. Kas

Ehk oleks aga täpsem öelda, et just
aidamehe poja huvi rahvaloomingu
vastu oli see, mis neid kokku viis.

Teie neid raskusi olete küllaldaselt

Esimese „rahvaluule nakkuse“

kaalunud? Ülikoolis õppimiseks on
tarvis väga suuri eelteadmisi, mis Teil
veel puuduvad. Siis peab ka kukkur

oli noormees saanud ikkagi juba

hästi täidetud olema. Alla 800paberrubla ei või Teie ühtegi aastat elada
Tartus. Kust peab see raha tulema?Et
Teie vaestel vanematel pole midagi, see

on Teile teada, ja ka muidu ei tea ma
ühtegi allikat, kust ülikooliõpinguteks
vajaline suur summa võiks voolata.
Kaaluge seda kõike hästi, enne kui
Teie astute sammu, millel kurvad
tagajärjed Teile võivad tuua muret
ja piina… Kirjutage mulle ometi
üksikasjalikult, kust Teie olete tulnud
ülikooli astumise mõttele ja millist
ainet Teie tahate õppida?“

lapseeas Virumaal Kaarli mõisas
„vana“ mõisateenri Kotlep Jankovitši
käest, kui too meisterlikult muistseid
lugusid rääkis, Kalevipojast laulis ja
poisikese loodusse, müstilise kangelasega seotud paikadesse viis. Seda
au ei saa Kotlep Jankovitšilt kuidagi
ära võtta. Jakob Fischer ainult kin-

nappidele oskustele võisid loota. Nii
et soov ülikooli pääseda ja rahvast
ravima hakata sündis tolle üsna
lühikese Ohulepas veedetud aja
jooksul ja selle soovi seemne külvaja
oli Ohulepa sakste toapoiss Jakob
Fischer.

Aga tulgem korraks veel tagasi Kotlep Jankovitši juurde. Mälestustesse
on ta jäänud kui „vana mõisateener“.
Tegelikult olnud mees oma väikesest
sõbrast ainult 16 aastat vanem. Sel
ajal kui nad kahekesi käisid Kalevipoja sängi
otsimas, oli

Just pärisorjana elanud Toa-Jaagup
oli see mees, kes äratas Kreutzwaldis
kustumatu huvi meditsiini vastu.

üks

neist

kahekümne

nelja aastane,

nistas seda lapsepõlvest pärit huvi

Ka Gustav Suits, kes Kreutzwaldi
kujunemise aega uurinud, on küsinud: „Milline mõju ja nõu otsustas

Aga lisaks rahvaluuleharrastusele
oli ühelmehel vaja veel elukutset, mis
pakuks hingelist rahuldust ja toidaks
ka perekonda. Gustav Suits ja mitmed teisedki lauluisa eluloo uurijad
(näiteks Kreutzwaldi tütre Adelheidi
abikaasa Gustav Blumberg, Eduard
Laugaste ja ka meditsiiniajaloo
uurija Maie Toomsalu) on kindlalt
uskunud, et just pärisorjana elanud
Toa-Jaagup oli see mees, kes äratas

ta kutsevaliku?“ Aga Suits on seda
küsimust esitades siiski juba ka

vastust teadnud: „See on olnud jällegi
vana Jakob Fischeri elav eeskuju.“
Paljud teised uurijad, näiteks
Endel Nirk, on olnud aga teist meelt:

„Toapapa süvendas temas üha enam
huvi rahva suulise luuleloomingu
vastu ja sellest ajast (1818) alates
on Kreutzwald tema enda kinnitust
mööda hakanud ka rahvalaule kirja
panema.“ Küllap oli kahe mehe, ühe
noore ja teise vana, suhtluseska seda.

siini vastu ning sügavalt südamest

tuleva vajaduse olla arstina toeks
neile õnnetutele suguvendadele,

kes tol ajal vaid kohalike ravitsejate

Lisaks tublile tööoskusele olnud ta
veel suur lauluarmastaja, rahvalo-

riajaja, mänginud viiulit ja torupilli
ning kõige tipuks osanud ka haigeid

sane. Lastele
tunduvad

ta teha igas olukorras.

-

Muusikamehenakutsutud teda tih-

inimesed ju vanadena.

ti pulmadesse mängima. Rahvajutu

Aga kes oli siis ikkagi
toapapa Jakob Fischer?
Ajalehes Maa Hääl ilmus 1934.

kuks just tema pillimehe kõrvalamet.

oma lugude ja lauludega.

Kreutzwaldis kustumatu huvi medit-

lihtrahva silmis üldiselt heas kirjas.

ravitseda. Iseloomult olnud Jaagup
sõbralik ja lahke inimene, kes saanud
kõigiga hästi läbi nalja armastanud

teine kahek-

kõik suured
Küllap on kaasaegsete hulgas olnud
teisigi, kes samamoodi on küsinud.

saanud poisi koos ühe toatüdrukuga
Veliselt pärisomanduseks tublikoera
vastu. Uues teenimiskohas täitnud
Jaagup esialgu lühikest aega koka
ülesandeid, pärast aga, kui tema
saatusekaaslasest tüdruk Hageri
kihelkonda ühte talusse perenaiseks
anti, asunud ta toapoisi ametisse.
Toa-Jaagup, keda mäletati mitmekülgse mehena, saanud mängeldes
hakkama erinevate ülesannetega
ja olnud nii mõisasakste kui ka

järgi saanudki Jaagupile saatusli-

aasta 30. juunil kirjutis „Ohulepa
Toa-Jaagup. Rahvamälestusi Fr.
R. Kreutzwaldi noorusea sõbrast“.
Loo jutustaja on olnud ilmselt 54aastane Varbola vaestemaja elanik
Liisa Tombak. Selle järgi olnud
Jakob Fischer ehk Toa-Jaagup pärit

Läänemaalt Velise vallast, kus ta
teeninud mõisa kokapoisina. 1806.
aasta paiku, kui Kelba mõisa maadest eraldatuna sündis Ohulepa
mõis, otsiti sinna mõisateenijaid.
Mõisaomanik, noor Mohrenschild,

Kord olnud ta jälle kusagil pulmas
moosekandiks, jäänud seal aga „auru
alla“ ning hilinenud seetõttu kojuminekuga. Lõpuks sattunud kokku
veel ühe riiaka pulmalisega, kes
peksnud pillimehel silmnäo veriseks.
Hilinemise ja kannatada saanud näo
karistuseks määranud mõisahärra

Jaagupile tubli keretäie vitsu, mis
pannud mehe pikaks ajaks põdema
ning viinud viimaks haudagi.
Liisa Tombak on Maa Häälele

kinnitanud, et JakobFischer surnud
õige varsti pärast Kreutzwaldi Ohulepast lahkumist ja olnud siitilmast

17
lahkudes alles 40-ndates aastates
mees. Teda jäänud leinama naine
kahe lapsega. Suust suhu kantud
rahvajuttude järgi öelnud toapapa
surivoodil prohvetlikult: „Mina küll
suren, aga saksad peavad Eestimaa
seest kaduma!“
Niisuguse kena ja kurva loo on
rääkinud Varbola vaestemaja elanik
Liisa Tombak. Seda võiks ehk isegi
tõeseks pidada, kui mõned ametlikud
allikad kas või poolt seal väidetust
kinnitada saaks. Paraku niisugust
kinnitust ei ole.
Toa-Jaagupi jälgi on otsinud ka
Mahtratalurahavamuuseumiteadur,
praegune muuseumi peavarahoidja
Rait Talvoja. 2008. aasta viimases
Nädalise numbris ilmus temalt
kirjutis „Jakob Fischer
Ohulepa
mõisa Toa-Jaagup“. Seal on mõndagi,
mis Kreutzwaldi noorpõlvesõbra
ja innustaja hoopis rohkem luust
ja lihast inimeseks teeb kui Liisa
Tombaku lugu.
Kirikuraamatutest ei ole Talvoja
Fischeri-nimelise isiku olemasolu
kohta siiski kinnitust leidnud, küll
aga on üht-teist õnnestunud avastada
mõisa hingeloenditest. 1834. a Hageri
kihelkonna Ohulepa mõisa hingeloendis on mõisarahva seas tõesti
figureerinudkeegi Jacob Ivanovitsch
Fischer, kes on surnud 1831. aastal
76-aastasena. Kiire arvutus pakub
mehe sünniajaks 1755. aastat. Veel
on hingeloendist leitud, et Jacob
Ivanovitsch pärines Nissi kihelkonna Nurme mõisast. Ja tõsi, 1811. a
Nissikihelkonna Nurme mõisarahva
nimekirjas on nr. 3 all kirjas toateenija Jacob 41 (vanus eelmises, 1795.
a. loendis). Selle juurde on märkuste
lahtrisse kirjutatud: 1800. a. sai
vabaduse.
Tundub, et Rait Talvoja on õiged
jäljed üles leidnud. Nüüd on küsimus
veel ainult selles, millal ja mis asjaoludel lihtsalt Jacobist Jacob Ivanovitsch Fischer sai ning kunas ja mis
asjaoludel ta Ohulepa mõisasse kolis.
Nendele küsimustele praegu üheselt
selget vastust ei ole jakarta on, et ega
tulegi. Jäävad vaid oletused.
Kõigepealt tuleks selgeks arutada
toapoiss Jacobi pärisorjusest vabaks
saamise aeg. Sellel on Talvoja järgi
kaks tärminit: Nurme mõisa kirjades
seisab, et vabanemise aasta oli 1800,
Ohulepa mõisa 1811. aasta hingere–

visjoni nimekirjast on leida aga, et

see sündis 1806-ndal ehk siis mõisa

–

ka mõnda aega mõisateenistusest
prii olnud, samas aga ikkagi mõisa
armuleival seisev ja küllap ka mingil
kujul mõisa härrasrahvaga läviv.
Haigete tohterdajana oli tal ju väga
hea ülevaade ka kõigest sellest, mis
mõisasüdamest kaugemal sündis.
See oletus ei pea ilmtingimata seda
tähendama, et Toa-Jaagup kuidagi
kahepalgeline oli, pigem võis ta
olla mõisa ja orjade vahel justkui

Igal ajastul on muidugi oma loogika, aga mõned asjad võivad ka
ajaarvamisest üle olla. Näiteks järg-

nev mõttekäik. Noor Mohrenschildt
vajas uues, alles asutamisjärgus
olevas valduses suurte kogemustega
ja endale igati ustavat abilist. Kes
võinuks selleks veel paremini sobida
kui usaldusväärne toateenija, kes
oli perekonna silma all kasvanud
ja arenenud. Vabadusekiri, mis
talle taskusse anti, pidi vanas mehes
sünnitama üheaegselt nii tänutunnet
kui ka väärikust. Kui see sündis 1800.
aastal, võinuks vaba mees, naise ja
lasteta pealegi, nagu Rait Talvoja

kinnitanud, kes teab kuhu minna
või mida tegema hakata. 1806. aasta
kõlab loogilisemana, võis ju loota,
et kui mehele ühe korraga vabadust

Sõnumid
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on jätnud kustumatu mulje, on vana

toapapa kuju mitmes oma teoses
kasutanud ja enamasti on ta ikka

õige asja kuulutajaks või siis liiga
tormakate uuendajate tasakaalukas
taltsutaja. Nagu näiteks „Viina
katkus“, kus ta peakangelase Kaarli söakust mõistlikul viisil tagasi
hoiab: „Liig kiirus öeldakse halb
asjatalitaja olevat, sellepärast minevat ettevõte sagedasti nurja, millest
pärast ühtigi ei tule. Jätame parem
paariks nädalaks puhkama, kus
igaüks asja võib läbi mõtelda, et see,
mis ta täna oli teinud, teda homme
mitte kahetsema ei sunni. Head asjad
tarvitavad aega, enne kui küpseks
saavad. Vaheajal tahame auväärt
kirikuõpetajaga rääkida ja temalt
küsida, mis ta meie ettevõtmisest
arvab, kas ta seda kiidab või laidab.“4
Ohulepa mõisa asutamise ajal pidi ta
juba 51-aastane olema.
1 Friedrich Reinhold Kreutzwaldi
ristimistunnistuse tekst: „Jömperi
(Jõepere) mõisas sündinud aastal
1803 14. dets ja ristiti 22. Friedrich
Reinhold, kelle isa: Kingsepp Juhan,
ema: An; vaderid: härra kapten
Baron von Rosen, toapoiss Gustav,
proua maahärra von Vietinghoff.
2 Kapten Baron von Rosen oli
pisikese Friedrichi ristsete ajaks
kihlatud preili Augusta von Vietinghoffiga, nende abielu sõlmiti 1804. a
kevadel.
3 Oup tanu Hageri murdes
4 Friedrich Reinhold Kreutzwald
„Viina katk“ Tallinn 1973, lk. 69
–

loomise aastal. Mõnevõrra teeb

arutluse lihtsamaks teadmine, et
mõlemad, Nii Nurme kui ka Ohulepa
mõis kuulusid Mohrenschildtide perekonnale, kusjuures Nurme olid nad
omandanud 1750. aasta paiku. Seega
oli Jacob nende silma all sündinud,
kasvanud ja vanaks saanud.

KodRualplmaane

ja väärikat ametikohta pakuti, siis
võttis ta selle ka heal meelel vastu
kui keegi terve elu toateenija ametit
pidanud, siis kuhu tal vanuigi ikka
nii väga minna oleks.
Kui toapapa ja noor Kreutzwald
1818. aastal kohtusid, oli Jaagup
juba kuuekümne kolme aastane
ja kõigi eelduste kohaselt ilmselt

Allikad:
Friedrich Reinhold Kreutzwald
„Viina katk“ Tallinn 1973
„Ohulepa Toa-Jaagup. Rahvamälestusi Fr. R. Kreutzwaldi noorusea
sõbrast“ Maa Hääl: maarahva ajaleht, kirjastus Vaba Maa 30. juuni
1930. a.
Gustav Suits „Kreutzwaldi eluloo
algallikail“ Looming

nr.

10/1931

Suits „Kreutzwald Peterburgis“ Looming nr. 8/1933
Endel Nirk „Friedrich Reinhold
Kreutzwald“ Eesti kirjanduse ajalugu
II köide lk. 60-127 Eesti Raamat,
Tallinn 1966
Hans Treimann „Isiklikku Kreutzwaldist ehk ka klassikud eksivad“
Nädaline 31. detsember 2008
Rait Talvoja „Jakob Fischer Ohulepa mõisa Toa-Jaagup“Nädaline 31.
detsember 2008
Maie Toomsalu „Fr. R. Kreutzwald
–kingsepapojast linnaarstiks“MeditGustav

–

siiniajalugu

Kui mitte sel suvel, siis järgmisel juba kindlasti varjab 8 aastat tagasi paigaldatud uhke kivi taga kasvav
Foto: SIIM SOLMAN
kibuvitsapõõsas kogu mälestuse.

HELMUT MAANDI,
sirge seljaga eestlase
väärika sünniaastapäeva eel
Tõnis Tõnisson

1944. aasta varasügisel, sakslaste lahkumise viimastel
tundidel ja vahetult enne venelaste saabumist Jüri
Uluotsa poolt nimetatud valitsuse koosseisus, mis jõudis täiskoosseisus toimida vaid 18.–22. septembrini, oli
koguni kaks Rapla vallas sündinud meest: peaminister
Otto Tief, kelle surmast möödus 5. märtsil 40 aastat ja
riigisekretär Helmut Maandi, kelle 110. sünniaastapäeva
saame juuni alguses tähistada.
Veskirentnike pojast
sirgunud riigimees
Helmut Maandi sündis 5. juunil 1906
Rapla vallas Sikeldi külas. Tema
vanemad, Mart ja Mari (neiuna
Vultmann) Maandi (sajandi vahetuseni ilmselt Moandi) olid Alumõisa
veskirentnikud, hiljem, varanduse
kogunedes juba ka talupidajad.
Peres oli kolm poega: 1901. aastal sündinud Eduard, 1906. aastal
sündinud Helmut ja 1914. aastal

sündinud Arnold.
Helmut sai alghariduse Raplas
Küllmannide eraalgkoolis, aastatel
1917-1925 õppis Tallinnas Jaan
Krossi poolt suureks kirjutatud
Jakob Westholmi gümnaasiumis
ning aastatel 1925-1932 tudeeris
õigusteadust Tartu Ülikoolis, mille
lõpetas advokaadina. Oli Eesti Üliõpilasseltsi Põhjala liige. Siinkohal
tasub kõrvalepõikena meenutada,
et EÜS Põhjala loodi 13. novembril
1884 Sõprade Salgakesena, mille
lipukiri oli „Töö isamaa kasuks“.
Põhjala nime kannab alates 3.
märtsist 1913, Tartus registreeriti
üliõpilasseltsina alles 1920. aastal.
On kirjutatud, et erinevalt pikkade
traditsioonidega korporatsioonidest

pandi Põhjalas suurt rõhku inimeste isiklikule algatusvõimele ja
individuaalsuse väljaarendamisele.
Pearõhk oli valmistada üliõpilasi
ette tulevaseks riiklikuks ja ühiskondlikuks tööks. Ette öeldult veel
nii palju, et Helmut Maandi poeg
Jaak, kes sai kõrghariduse Stock-

holmis, on samuti EÜS-i Põhjala
liige.

Pärast ülikooli lõpetamist töötas
Helmut Maandi mõnda aega van-

deadvokaadi Arnold Susi abina ja
aastatel 1938-1944 vandeadvokaadina. Põhitöö kõrvalt leidis ta aega
ning energiat tegelda ka muuga,

mis riigile ja rahvale oluline. Ta oli
Eesti Ühistegelise Liidu sekretär

ning ETK juriskonsult. Aastatel
1933-1937 kuulus Maandi viienda,
tõsi küll Pätsi dekreediga aktiivsest
tegevusest kõrvale jäetud, Riigikogu koosseisu. Aastatel 1936-1940 oli
ta Maatööliste ja Väikemaapidajate
Koja esimees, alates 8. jaanuarist
1937 oli ka koja valituna riigi

majandusnõukogu liige.
Helmut Maandi ei olnud aktiivne

ainult pealinnas, vaid ka sünnikohas. Sikeldis oli tal talu, mida
majandas ja kus viibis, kui selleks

vähegi mahti oli. Nõnda oli ka
loomulik, et kohalikud inimesed
valisid tuntud advokaadi 1934.
aasta kohalike vallavolikogude
valimistel Rapla valla volikogu liikmeks. Avalikult Pätsi võimupööret

kritiseerinud otsekohese mehena
oli tal ajuti võimutruude kohalike
poliitikutega eriarvamusi.
Nii näiteks tekkis 1938. aasta
alguses Maandil äge konflikt Rapla
vallavanema kohusetäitja Oskar
Leinsaluga (siseminister kinnitas
Leinsalu ametlikult vallavanemaks
alles oktoobris 1938), mis kajas üle
kogu riigi. Nimelt leidis vallavanem
Leinsalu, et linnas advokaadiametit
pidaval isandal ei tohiks olla asja
vallaelu korraldamisega ja arvas
ta 11. märtsil 1938 volikogu koossei-

sust välja. Põhjenduseks kirjutatigi,
et kuna Maandi elavat juba pikemat
aega Tallinnas ja tegutsevat seal

advokaadina, siis ei ole temal Rapla
vallas valimisõigust.
Paraku oli Leinsalu oma vastast
alahinnanud. Maandi esitas selle
peale kaebuse Rapla jaoskonna
rahukohtunikule, milles palus vallavanema otsus tühistada. Jaoskonnakohtunik arutas kaebust 5. mai
istungil ja leidis, et vallavanem on
siiski õigesti toimetanud. Maandi
sellega ei leppinud ja esitas uue
kaebuse riigikohtule, milles palus
tühistada nii jaoskonnakohtuniku
kui ka Rapla vallavanema otsused.
Päevaleht kirjutas 17. detsembril 1938: „Kaebus oli riigikohtu
administratiiv-osakonna istungil
arutusel, kus leiti, et vallavolikogude valimise ja vallavalitsuste
korralduse seaduse §§ 3-7 ei tunne
sõna „vallandamine“ ega seo selle
mõistega mingisuguseid õigusi.“
(Järg 18. lk)
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HELMUT MAANDI, sirge seljaga
eestlase väärika sünniaastapäeva eel
(Algus 17. lk)
Järgnes pikk ja põhjalik tolle aja
seadustest lähtuv selgitus, mille
kokkuvõttena tühistas riigikohus 25.
oktoobril 1938 nii Rapla jaoskonnakohtuniku kui ka Rapla vallavanema
otsused ja andis mõista, et kui inimene on seotud vallaeluga (Maandi
seda ju oli oma talu kaudu), siis ei

tõendav dokument.

Riigimees surmani
Rootsis asus Maandi pärast põgenikelaagris viibimist 1945. aastal
Stockholmi, kus töötas Riigimaade

Ametis (Domänverket) algul revidendina, hiljem majandusosakonna

büroodirektorina. Selle kõrvalt

saa Tallinnas elamine takistada teda
osalemast ka vallaelukorraldamisel.

täitis ta kahel korral (september
jaanuar 1945 ja detsember
1944
1949
jaanuar 1953) riigisekretä-

Säilinud paberitest ei ole võimalik

–

ri kohustusi, töötas Stockholmis

välja lugeda, kuidas võis selline
otsus mõjutada Maandi ja Leinsalu
edaspidiseid suhteid. Arvata võib, et
suurt sõprust sellest ei sündinud.

tegutsenud Eesti Rahvusnõukogu
peasekretärina 1947–1951, kuulus
Eesti Laenu-Hoiu Ühisuse juhatuse

koosseisu, oli valitud rahvusfondi

„Töö isamaa kasuks“
Lisaks tegevusele vallavolikogus
kandideeris

Maandi

1938. aasta

veebruariska esimese Riigivolikogu
koosseisu. Kehtestatud riigikorda

avalikult kritiseerinud mehena ta sedapuhku siiski ette seatud künniseid

ei ületanud.
Esimese Nõukogude okupatsiooni
ja järgnenud Saksa okupatsiooni ajal
oli Maandi hõivatud peamiselt oma
põhitööga. Ta oli põhimõttekindel
mees, kes järgis igas olukorras
EÜS-i Põhjala lipukirja „Töö isamaa
kasuks“.

Helmut Maandi ei läinud kaasa
Pätsi ja Laidoneri riigipöörde toeta-

jatega ja loomulikult ei olnud talle
vastuvõetav koostöö ka okupatsioonivõimudega, olid need okupandid
tulnud siis idast või läänest. Üks
paljuütlev seik on näiteks see, et kui
president Konstantin Päts annetas
Maandile kui Maatööliste ja Väikemaapidajate Koja esimehele Eesti
Punase Risti III klassi teenetemärgi,
jättis põhimõtteline mees selle pi-

dulikule kätteandmisele minemata,
auraha toodi koju kätte

–

sellega oli

ta taas kord selgelt oma meelsust
demonstreerinud.

Põrandaalune tegevus
Oli iseenesestmõistetav, et 1944. aasta alguses, kui asutati põrandaalune

Eesti Vabariigi Rahvuskomitee, kuulus selle liikmete hulka ka Helmut
Maandi. Sellega seoses otsisid Saksa
okupatsioonivõimud alates sama
aasta aprillist Maandit nagu teisigi
aktiivseid vastupanuliikumise tegelasi üle kogu riigi taga. Maandil läks
korda ennast aprillist septembrini

varjates vahistamist vältida.
18. septembril 1944 määras presi-

dendi kohuseid täitev Jüri Uluots

Kaheksa aastat tagasi, kui pealinnast tulnud külaliste ees mälestusmärki avati, lubas vald varisemisohtliku

veskivareme konserveerida. Tänaseks on lubadus meelest läinud.
kiirkorras moodustatud valitsuse
juurde riigisekretäriks just Helmut
Maandi. 20. septembril andis valitsus
välja taastatud Riigi Teataja esimese
numbri, kus oli trükitud ka Uluotsa
käskkiri.
Paraku ei suutnud Tiefi valitsus
Punaarmee pealetungi enam peatada.
Viimanekoosolek peeti 22. septembril Puise rannas Pögari külas, kus
oodati Rootsist tulema pidanud paati,
mis viinuks kogu valitsuse vabasse
maailma. Paat jäi aga kokkulepitud
ajal tulemata ja siit edasi pidi igaüks
omalkäel toime tulema. 25. septembril pääses Maandi, kelle perekond oli
juba Rootsis, Tauksi saarele, kus pidi
ootama koolivend ja sidemees Roosimannus. Saatuse tahtel jäi ta napilt
hiljaks
viimane paat põgenikega
oli kolm tundi varem suundunud 3
kilomeetrit kaugemal asuvale Liia
laiule.
Maandi teadis, et heade ilmaoludega on võimalik seda vahemaad ka
vees kahlates läbida, aga ilm oli pööranud tormiks. Häid valikuid enam
ei olnud mandrile tagasiminekul
olnuks venelaste kätte sattumine
möödapääsmatu, olude paranemist

Fotod: SIIM SOLMAN

(1.05.1921

-

–

misele mitte lilli tuua, vaid teha
selle asemel annetusi fondi, millesse

kogunenud raha kanti üle Rapla
Muinsuskaitse Seltsile. Raplas kasu-

tati laekunud raha kalmistu kabeli
renoveerimiseks.

Isa elutööd on jätkanud 1936.
aastal Tallinnas sündinud poeg
Jaak Maandi. 1992. aastal pöördus
ta Rootsist tagasi Eestisse. Töötas
alguses valitsuse nõunikuna, seejärel riigikantselei omavalitsuste ja

regionaalarengu osakonna juhatajana, hiljem peadirektori asetäitjana.
Aastast 1999 töötas Jaak Maandi
keskkonnaministeeriumi, seejärel
siseministeeriumi planeeringute
osakonnas. Ta on olnud üks metsaülikooli käivitajatest… Aga see on
jubahoopis teine lugu.

–

–

Helmut Maandile paigutatud mälestuskivi ja vana (varisemisohutuks mu detuvde!)skivare võiksiods mo dustad muljeatv ldav java t ma Allikad:
kutsuva mälestusmärgi, kui räämas ümbrus pisutkorrastada ja umbrohu „Ka linnas elades võib olla vallavohamist piirata. Praegu,kuu aega enne suurmehe 110. sünniaastapäeva, kodanik. Kellel on õigus osa võtta
vallavolikogu valimistest“. Päevaleht
on pilt üsna nukker.

ootama jäädes võinuks õige hetk
pöördumatult käest kaduda, üksinda

läbi tormise mere teele asumine
tähendas aga… Maandi valis viimase

variandi ja pääses. Koos temaga pääses vabasse maailma ka mütsi sisse
peidetud Riigi Teataja number, mis
on tänini ainus Uluotsa käskkirja

Valik Rapla valla tähtpäevi
Mai
Ermi Littover

esinduskogusse.
Tõelise riigimehena uskus Helmut
Maandi ka elu kõige raskematel hetkedel Eesti Vabariigi taassündi. Isegi
ta elu viimased minutid olid tõelise
riigimehe väärilised. 27. oktoobril
1990 esines Maandi tervituskõnega
ühel eesti üliõpilaste kogunemisel.
Kõne lõpetas ta Heinz Valgu poolt
kodu-Eestis suureks hüütud lausega:
„Ükskord me võidame niikuinii! “
Läks siis kohale tagasi, istus oma
toolile ning oligi surnud. Selline
võimalus antakse väga valitutele…
Perekond palus toona ärasaat-

95 aastat sünnist

11.06.2015)

Mitmekülgne ja väga viljakas kunstnik on
viljelenud akvarelli, graafikat, õlimaali, vasekohrutust, puulõiget ja skulptuuri. Tema töid
on omal ajal valitud üleliidulistele näitustele

Moskvas, kus kahel korral on tema taieseid

hinnatud kolmanda koha vääriliseks. Väga
olulisel kohal tema töödes oli Rapla ja selle
lähema ümbruse kujutamine. Ermi Littover oli

üks Rapla Kunstiseltsi asutajaliikmeid.
Kaarel Liimand

–

110 aastat sünnist

(12.05.1906 aug. 1941)
Sündis Rapla vallas Uuskülas. Maalikunstnik.
-

Õppis 1920-25 Riigi Kunsttööstuskoolis ja
1926-33 kõrgemas kunstikoolis „Pallas“. Loonud psühholoogilise ilmestatusega portreid,
kujutanud värvikaid rahvatüüpe, viljelenud

elulähedast maastikumaali. Astus 1940. a
kommunistlikkusse parteisse ja osales 194041 kunstielu ümberkorraldamises. Sai surma
Pihkva lähistel hävituspataljoni võitlejana.

17. detsembril 1938
„Riigisekretäride sünnikohtade

tähistamist alustati Sikeldi veski

juures“. Nädaline 7. juunil 2008
„Kes oli Helmut Maandi?“Nädaline
7. juunil 2008
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Nurga pood Kuusalu tee 39 Kuusalu
Loksa pood Posti 2a Loksa
1
Keskuse Mere67 Võsu
,
Ulvi Rägavere vald Ulvi
Õ pood Kunda tee 4 Viru-Nigula
Toila Pikk 18a Toila
Mäetaguse Kooli 7 Mäetaguse
Iisaku pood Tartu mnt 46 Iisaku
Mustvee pood Tartu 7 Mustvee
Rae Riia mnt 271 a Pärnu
Jõõprepood Aisa tee 1-6 Pärnumaa UUS
Järvakandipood Pargi 1 Järvakandi
D %
Purku pood Raikküla Purku
Tamme pood Tamme küta
Lelle pood Lelle alevik
Kaerepere pood Kaarepere alevik
c
Karmanipood Kooli tn.ba Rapla
Ristiku Tallinna mnt 45 Ropl^
Alu Rapla 3 Alu
Hagudi Viljandi mnt 24 Hagudi
Rita Märjamaa vald Varbola
Riisipere pood Metsa Riisipere
2
Märjamaa pood Pärnu mnt 31A Märjamaa
Märjame

Jonasepood Kure 3a Paide
Kevade Valga mnt 3 Tõrva
Mäeküla pood Paide vald Mäeküla
Leota Jakobsoni 11 Viljandi
Koeru Jaani tee 2 Koeru
Kaare Suur-Kaare 68 Viljandi
Mesilane
Faehlmanni lg Rakke
‘
Suure-Jaani Lembitu48 S-Jaani
Tamsalu KM RaudteeS Tamsalu
Nooruse Räpina mnt 1 Võru
Vajangu Tamsalu vald Valangu
Pille Kooli tee 2 Väimela
Kiltsi pood Pikk 2 Kiltsi
Osuta pood Sõmerpaluvald Osuta
Triigi pood V-Maarja vald Triigi
Ostumarket Vabriku 11 Põlva
Aravete Piibe mnt 16Aravete
Eeden Weixenbergi21 Kanepi
Ambla Pikk 16Ambla
A-Market Valga mnt 7 Elva
Lehtse Pikk 14 a Lehtse
Harald Oja 12 Nõo
Karli
Piibe mnt 8 Aegviidu
Haava pood Võru mnt 3 Kambja
Tapa KM l.Mai pst 3 Tapa
Karlova pood Võru 47a Tartu
Kaseke Vlesõidu 8 Tapa
Tabivere Tuuliku 8 Tabivere
Vohnja pood Kadrina vald Vohnja
Luua pood Palamuse vald Luua
Kadrinapood Nooruse 1 Kadrina
RüütliLossi 11 Põltsamaa
Nord Tallinna 68 Rakvere
Keskuse Aia 1 Jõgeva
Mõisa pood Roodevälja küla Näpi
Piiri Piiri 7 Jõgeva
Roobuka pood Saku vald
Torma Tartu mnt 7 Torma
Loo
pood Kaare tee 2 Loo
pood
Pere
Avinurme vald Ulvi
Kostivere
pood Mõisa tee 3 Kostivere
Maalipood Pärniku 11 Avinurme
Avinurme pood Rakvere tänav 1 Avinurme

M
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Tärniga tähistatud
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TIile! Tutvu! üllatu!

või kuni kaupa jätkub

toidukaubad

Z*99
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Sõnumid

tel. 32 50 qbo meie@meietoidukaubaA.ee

Georgi Pikk 1b V-Maarja

tooteid ei ole kõikides üksustes saadaval!

Raplma

12 maakonnas, üle 60 kaupluse
RRLektus AS, Kauba 3, Tapa 45106
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&
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Sl
-37%

-35%

-40%

Tõsta Röstisai soog ( 1,20 kg

)

Mitmevilja pehmik Z40g ( 1,88 kg )
Kodupaiga rukkileib 390g ( 1,26 kg

9-89 UW

)

Eesti

Pagai

-48%

-43
Niinetakeeduvorst kg
Lihakas Suitsujuustuvorst 360g
Pereviiner SOOg ( 2,20 kg ) RLK

(

4,69 kg

-36%

-29%
)

2***

(J-79

-38%

Eesti Rahwagrillvorst kg
Rakvere rulaad kg RLK
Rakvere suitsusink 350g ( s,69 kg

-37%

-28%

-41%

Kanapihvid 320g ( 2,34 kg )
Kiievi kotlet nog ( 7,90 kg )
Järlepa kotlet kg Tallegg

)

3-99

M9

ft-99

3-99

&

-31%
0*39

2%

-39%
.Kodujuust 3SOg

(

Z,S9 kg

Jogurtismuuti banaani-maasika-kiivi Z7Sg
Jogurtismuuti õuna-banaani-pirni Z7Sg ( 2,29 kg

0*99

)

Valio

-S3%

32%

-34%
)
£ 2,29kg )

2*99

Koorejogurt Muah 3SOg ( 2,08 kg ) 2 sorti
Kohupiimakrcem 300g £ 2,50 kg ) 2 sorti
Ricotta pasta 2SOg ( 1,32 kg ) 2 sorti *

2*9

-34%

p

-25%

-39%

2,77 kg

-30%

}

)

NõoLT

279

2*9

0-75

■ UI

279

299

0-53

180g

7,72kg

£

2**

}

-26% -31%

*

Saaremaa LT

Öllesnäkk peekonist isog ( 11,27 kg )
Keedusalaami Piiskopi 330g ( 5,42 kg )

0*h9

2*9

*34%

-**%

-31%

ala pulgad «Qg Columbus ( 2,16kg )
Hceringatilce traditsiooniline 24og ( 4,96 kg )
ibipulgad ISOgViciunai ( S,27 kg )
u tomatikastmes 240gMinu ( 2,46kg )

Rannarootsi LT

2*°

-37%

-34%

-36%

-16%

-30%

Sealihasardell kg

SgrotidJilis^40£Ubava£3J 7I-k£^_

>69

0*79

3-20

2*7

ters sog ( 7,80
MmTwix SOg ( 7,80 kg
Whilc 59g

C 14,10 kg

436(12,79 kg)
56g

MinPaim

2*0

0*49

-15%

-26% -26%

-3t%

-2S%

*

2*S

m

Mi

kg),Kook Mocca loog (5,30kg)
4,97kg )
Õuna-pohlasaiake 360g ( 4,97 kg )
Eesti Pagar
Almtne poolikud virsikud 8ZOg/4SOg ( 2,29kg )

Valio 2

_

249

iHVfB

Johvikarull 300g(5,63

2&)

9^^

0-53

3
Atleet V

Singi-juustupirukas 360g (
Juustusnäkk

kg *, S/K Peekon kg ■
Saaremaa juustuviiner 440g ( 5,86 kg ) *
K/V Doktori suitsutatud 600g ( 4,32 kg )
Talusink

2*9

4P

&

üP.

-27%

-20%

-25%

dö

Alleel

-34%

-45%

-30% -21% -27% *24%

-31%

.30%

Lastevorst kg, P/S Tõmmukg
Sultsupeekon kg Atria

V8

5-49

299

(

Suitsutatud supikogu kg Atria

V.
Juust Valio Eesti viil soog ( 3,98 kg )Valio
Riivjuust Havarti isog ( 4,80 kg )
Eesti juust viil 300g E-Piim ( 4,97 kg )
Sulatatud juust Hiirte 200g ( 3,95 kg ) 2 sorti

-39%

-39%

Peipsi sibulagrill 900g

2*9

e
249

2*9

30%

*6%

Ampsiku pasteet zoog ( 4,45 kg )
Z70g £ 5,15 kg )
Vasalli keedusalaatni tosg (11,33 kg)

PS Krakov

& &

Soolapeekon kg

249

>V

-50% -30%

Jäägri grillvorstid 36Sg C 8,55 kg

3-39

31%

-29%
)

n

.C
'OQujuO51

-39%

-33%

Maasink kg
T/S Maasuitsuvorst 2SOg ( 7,90 kg

)

3-39

1*99

*

Keefir kile lkg

-29%

-49%>

BroilerisiseHIee 400g ( 6,23 kg
Maitsestatud kints kgTallegg

(

(Uts

kg

-25%

)

-20%

•20%

-34%

-21%

)

)

Kompvek Geisha isog ( 13,27 kg ) Fazer
Kommikarp Belgian Pralinee loog ( 9,90 kg
niikarp Tuhat Tänu I20g ( 14,58 kg )

)

10,54 kg

-36%

r«A

*

209

2*9

2*0

-28%

-32%

Kompvek Komeet kg Kalev
Vahvlikompvek Johnny Crocker I32g ( 5,98 kg)
KaramellFrutic kg

)

0-39

279

/ŠP

279

299

Präänik jõhvika

täidisega 2S0g Adugs ( 2,20 kg
Tatraküpsis 2SOg ( 2,20 kg )
Rahvapräänik soog Väike Väänik ( 1,78 kg )

0-55

279 2*9

249

4&P4SP

M

)

*

man

e

&

LÄ

-36%

-34%

-31%

-33%

-37%

-30%

-23%

i<r

’3°%

-29%

-41%

Olivia päevalilleõli II

Kohv Jacobs Good Morning zsog ( 6,38 kg
Kohv LöEbergs Liia SOOg ( 6,58 kg ) 2 sorti
Kohv President soog ( 7,38 kg )
Kohviuba Arabica Dark lkg

lkg
Sarveke, Spiraal 400g(

-38%

-30%

-19%

Suhkur
)

Borges Ekstra Neitsioliivõli 2S0ml ( 9,16 1)
jonees Provansaal Tarplan 4SOg ( 2,20kg
Liha üldmaitseaine 7og (12,71kg )
ersaalne 75g ( 9.20 kg ) «

*

Marco

0,73
kg )

Makaron Panzani

spagclid SOOg ( 2,38 kg

F.

Jv.J=

-42%

-34%

-31%

-30%

-32%

-34%

-31%

-30%

■29%

-40%

-29%

-30%

..'<4,17 kg)

Plaadikoogipulber 400g ( 2,23kg ) Tartu Miil
T-405 lkg
4xI25g ( 1,38
kg ) Tartu Miil
Kaerahelbed lkg

) •

a

-

ii

40

-

Kalew nisujahu
Riis plkateraline

Makaron Tartu Miil mini sarveke 50Og, Penne ( 1,1
Makaron Panzani spiraal Fusilli soog ( 2,38kg ) *

)

.

>p

239

libaga

273

249 J23S 4*90

X

I

soog

Tarplan

( 2,38

2*9

-29%

40%

-25%

Jäätis Magnum double 73g ( 13,58 kg )
Jäätis Magnum double chocolatc 73g ( 13,58 kg
Jäätis Vanilla Ninja Sog ( 11,13 kg )
Jäätis Mango smuutike60g ( 0,55 kg )

-

kg J

239

3-89

1-89 >4

)

0-59

2

1

o

-28%

2*9

j

3elu<e

ARI6L
Õllcmaitsclinc jook Saku
õlu

On Icc

Saku Originaal 4,7%0,51

Cranbcrry 4% 0,331 £
£

1,971)

1,581)

5%0,51 ( 1,781)
õlu Karl Friedrich 5.0% 0,5681 6-pakk (

Heleõlu

Ic õlu Pilsncr

-23%

m o% 0,51£ 1,181 )
4,2% 0,51 ( 1,30 I )

le õlu Imperial Ale
0,41 ( 1,98 )
le õlu A.Le Coq Premlnm 4,7% 0,51 6-pakk

5%

Carlsbcrg

1,411)

I

5%

I

6-pakk {

-31%

2,11 1)

dP&P&Pd?

a

-30%

■M Eripruul 5% 0,51( 1,30 I )

õluPnk Extra Lager
0,51 ( 1.38 )
õluMeistrile GUdiPILSNER 4,S%0.S6S1

(I,6<

Q-bg

■60%

-48%

-38%

-35%

Aja* aknapuhastusvahend Lemonl 750ml täide ( 1,321) *
Fairy All-in-x nöudepesukapslid Platinum lõtk ( 0,13 tk )
Ariel pesugeel-kapslid Color IStk £ 0,31 tk )
Ariel pesugeel-kapslid Sensltive IStk (
0,31 tk ) •
“lolor l,5kg £ 2,13kg )

9*t9_

-37%

-37%
tud

*

-32%

-35%
*

Kalmukütinal

239

1

alkoh.jook Pina Colada 4,7%0,331 ( 1,791)
Muu alkohoolne jook Mesine Pirn 4,5% 0,331 ( 2,09■ )
Muu alk.jook SincbrycoK Grapelruit s,5% 1,251(1,59
Siider FizzStrawberry 4,5% l,Sl ( 1,461)

■

KGT veinLudente Semi Sweet 11% 0,7Sl ( 4,391)
GT vein BaronRoscn sweet

KPN J.Brunner

Riesling

2

sorti

11,5% 0,751 ( 5,991) * 2 sorti
9,5% 0,751 ( 5,721)

Mosel

Vein Villaseca del Har 11% 0,751 £ 3,72 1)2 sorti
Vein Virtuoso 11% Il 2 sorti
AromatiseeritudveinTotinoLinte 14,S% Il
*

ff

-28%
mulliga l,sl ( 0,391)
tee-virsikujook l,5l £ 0,461
VYTAUTAS mineraalvesi 1,251 ( 0,39 1)
Aloe VeraAleo Preraium jook 1,51 (1,261)

Värska Allikavesi

Aura Fruit Rohline

Pepsi

*

)

Cola 0,51

-24%

-30%
(

-11%

-28%

1,001)

1,51 ( 0,46 1 ]
Lotte Limonaad
JaCta
Karastusjook

1,51 ( 0,50

Original Cola 21 ( 0,40

1

1)

), Sprite

21

£

279

o.zsl(

1,201)

-23%

-44%

■

-34%

’'

-28%

Aura Ploominektar il

1

1,20 )

0,58 I )

-4

a

POCA
-

m
IX

mahlajook

Vital Puuviljanektar 0,251 (

249

t
-31%

Marti Vital Jõhvika-viinamarja

1*10

H

41

D

*

Dragon 2kg tamm ( 0,90kg )
kuldkaanega põlemisaeg 24h

J-OS

Ms

Muu

-28% -32%

£P£P &P&

iMOBU

"J Ta

-32%

Grillsüsi Black

)

*

9 Jf9 Q-99

9^69

-31%

Siiiitckiiubik Hansa Candlc lOOtk ( 0,02 tk )
Mayeri Siiütevedelik HOT piirituse baasil 11

izotk ( 0,01 tk )

Majapidamispaber Lambi 2 rulli £ 0,60 tk )
Tualettpaber Regina Camomllle 4 rulli ( 0,32 tk
Tualettpaber Zcwa Dcluxc 12 rulli ( 0,25 tk )

jVCCKdX

—r:

J

ossan
Liköör Sokolaadi

18% 0,51

(

6,98 1)

Jägermeister

35% 0,351 ( 22,83 I )
Liköör Vana Tallinn 45% o,sl ( 19,98 I)
Gin CraEters 38% 0,51 ( 14,98 I)
Liköör

Piltidel on illustreeriv tähendus

>«ek Riim 37,5%6,5! £
Muu

pürilusejook

Whisky

Whisky

Captaln

15,981

) •
Morgan Spiccd 35%0,51(

Canadian Special Oid 40%0,71 (
JlmReam Whlte tabel 40% O.SI (

1743I)
23.90■)

*

21,981)

i

J

®

0Ul|

piiMTM-rg

tkaya

Vodka 37,5% 0,51 ( n,98 I )
40% 0,51 ( 12,98 I )

Viin Ridna Rosa Tsista

Kristal Minskaja Vodka 40% o,sl ( 13,9
Vodka Sobicski
0,51 ( 15,98

PLATINUM 40%

*33

«I

14

ESN
.

Viin Russkii Razmer Na Moloke40% 0,5l ( 15,98 1 )
Viin Zeljonaja Marka Speczakaz 40% 0,5l ( 17,98I)
Viin Absolut 40% 0,51( 17,98 1 )
RussianIce Vodka 40% 0,7l ( 17,13I )
*

’

J

i-.

Üle Küla Viin 40% 0,21 ( 13,45 I)
Viin Veskimeistri 40% o,5l ( 10,98
Crystal Vodka 40% 0,51 ( 13,98 1}
Moe viin 40% 0,71 C 15,70 I )

1)

www.meietoidukaubad.ee
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Kunstikonkurss „Oma silmaga“
keskendus lapsele
erinevate vanusegruppide eba-

Mariliis Vest

ühtlane tase ning see, et kõige
vanemas grupis oli vähem

Aprilli keskpaigast
kaunistavad Kehtna
kunstide kooli seinu
noorte tulevikutalentide kunstitööd konkurss „Oma silmaga“
keskendus sel aastal
lastele.

töid, nooremad olid usinamalt
töid saatnud.
„Tore, et osalejaid oli üle
kogu maakonna ning teostus

oli erinevates tehnikates. Hindamine osutus lihtsamaks, kui
olin eeldanud, kuna žüriiliikmed leidsid kiiresti üksmeele,“
rääkis Pallon.

-

Kõiki töid hindas žürii

koosseisus Made Balbat, Riin
Pallon, Angelika Randjärv ja
Tiiu Kukk. Kunstikonkurssi
„Oma silmaga“ korraldati
neljateistkümnendat korda.

Kokku laekus žüriile hindamiseks 129 tööd 119 õpilaselt
kümnest maakonna koolist.
Konkurss oli mõeldud lastele
ja noortele, alates 8-11-aastastest kuni 15-18-aastasteni.
Inspiratsiooni ammutati
teemast „Laps on laps“, mis
juhendajate sõnul tõi välja lapse sisemaailma ja selle, kuidas
ta näeb meid ümbritsevat.
Töödest peegeldus mitmesuguseid ideid. Oli ühiskonnakriitilisi töid, milles laste
mängu taustal oli vaade aknatagusele sõjale. Või töö sellest,
et laps justkui ei tahakski
suureks kasvada. Mõni teos oli
sügavmõtteline ja kurb, teine
aga soe ja rõõmus. Kehtna
kunstide kooli kunstiõpetaja Saima Randjärv ütles, et
teemast tingitult oli töödes

Lisaks Eesti Kultuurikapitali

Raplamaa ekspertgrupile ja
Kehtna vallale on konkurssi
väga pikka aega toetanud üks
tore Kehtna perekond Ene ja

Peeter Padrik, kelle abil on
saadud lastele välja panna

rahalisi auhindu. Kunstide
koolijuhataja Anne Ummalas
on perekonnale väga tänulik
ja ütles, et ilma nende toeta
ei saaks kindlasti nii paljusid

„Oma silmaga“ parimad

kasutatud rohkesti värvi.
Noored kunstnikud märkasid
rõõmsaid detaile nagu loodus,
loomad, sport ja lähedased.
Kuna teostuse laad polnud
piiratud, jäi silma mitmesu-

Peapreemia Liisi Nõojärv, Kehtna kunstide kool, juh Saima Randjärv
8-11 a
1.koht Roosi-Mai Järviste, Märjamaa muusika-ja kunstikool, juh Anne
-

Muinaste
2. koht Kertu Kaljusaar, Märjamaa gümnaasium, juh Eve Burmeister
3. koht Liisbeth Karuoja, Kehtna kunstide kool, juh Saima Randjärv
3. koht Johanna Buht, Märjamaa muusika- ja kunstikool, juh Anne
Aaspõllu
12-14 a

guseid tehnikaid. Üks põne-

-

vamaid oli atsetoontrükk, kus

–

autor oli enda kodualbumi
pildid trükitehnikas paberile

-

kandnud. Veel oli kasuta-

1.koht
2. koht
2. koht
3. koht
15-18 a
1.koht

tud erinevaid aplikatsioone,

pastellvärve, pliiatsjoonistust
ning akrüülvärve.

Esmakordselt napsas teist
aastat järjest peaauhinna sama

noor kunstnik. Võidutöö valmis pliiatsjoonistusena ning
vastandas endas lapse peas
oleva värvilise maailma must-

valge tegeliku ümbrusega.
Eripreemiaid anti välja
kolmteist. Randjärv põhjendab
seda sellega, et eripreemiad ei
ole kunagi ette plaanitud, vaid
need tekivad vastavalt esitatud

töödele. „Kui oli tore pilt, mis
tahtis tunnustamist, siis leiti
sellele ka vastav preemia,“
rääkis ta. Näiteks anti välja

huumori-, kodusoojuse ning
avara pilgu auhind.

Žüriiliige MadeBalbat ütles,
et konkursi „Oma silmaga“
žürii töös osaleda oli väga huvitav, kuna lapsed olid teemale
lähenenud väga erinevalt.
“Nooremas vanuserühmas oli

rohkem pilte, mis kirjeldasid
lapse maailma, tema hobisid
ning tegevusi. Oli põnev näha,

Fotod: SIIM SOLMAN

Peapreemia pälvinud töö, autor Liisi Nõojärv.

osalejaid tunnustada.
Praegu on näitus kunstide
kooli majas, kuid alates 17.
maist saab töid näha Rapla
riigimajas.

-

-

-

-

-

Kristiina Tali, Valtu põhikool, juh Saima Randjärv
Kärt Pihlap, Valtu põhikool, juh Saima Randjärv
Anette Viin, Kehtna kunstide kool, juh Saima Randjärv
Lydia-Karmen Niin, Kehtna kunstide kool, juh Saima Randjärv
Kadri Lilienthal, Rapla Vesiroosi gümnaasium

2. koht Gerda Kukk, Valtu põhikool, juh Saima Randjärv
–

3. koht Adeele Rei, Valtu põhikool, juh Edda Rei
Eriauhinnad
Rõõmsa lapsepõlve auhind Lydia-Helene Teder, Rapla ühisgümnaasium, juh Anu Maalust
Lemmiklooma auhind Remo Põldmann, Märjamaa gümnaasium, juh.
-

Mõni teos oli

sügavmõtteline ja kurb, teine aga soe ja rõõmus.

-

millised asjad on lapse jaoks

Eraldi tõstaks Balbat esile

tähtsal kohal,“ ütles ta.

Kehtna kunstide kooli, mille

Vanemad lapsed olid oma
piltidel tema arvates kasutanud rohkem sümboolikat ning

õpilased olid ainsana esitanud
graafikas teostatud töid. „Siinkohal julgustaksin õpetajaid

võis näha tõsist teemakäsit-

võimalusekorral rohkem koos

lust

-

sõja, relvade ning laste

lastega eksperimenteerima ja

ja täiskasvanute maailma vas-

erinevaid tehnikaid kasuta-

tandamist. Konkursi üldine

ma. Mulle isiklikult meeldiks,

tase oli Balbati sõnul hea,
preemiaväärilisi töid oleks
olnud rohkemgi.
„Žürii hindas töid nii tehnilise teostuse kui ka sisulise
külje poolest. Tunnustust leidsid eelkõige tööd, milles oli
püütud lapseks olemise teemat
isikupäraselt lahti mõtestada
ning leida oma vaatenurka,“
lisas ta.

kui konkursile võiks esitada
ka suureformaadilisi töid.

Edaspidi oleks põnev näha ka
näiteks digigraafikas teosta-

tud töid. See võiks ehk tuua

-

Eve Burmeister, ja Meribell Müts, Alu lasteaed-algkool, juh Anu Luus
Julge tehniline lahendus Johanna Karilaid, Kehtna kunstide kool, juh
Saima Randjärv
Trükitehnika auhind Marit Toomla, Kehtna kunstide kool, juh Saima
Randjärv, Johanna Rasmann, Kehtna kunstide kool, juh Saima Randjärv
Julge teema käsitlus Georg Kase, Kehtna kunstide kool, juh Saima
-

-

-

Randjärv

Huumori auhind Enely Kangrumägi, Kehtna kunstide kool, juh Saima
Randjärv
Jää lapseks auhind Anne-Riin Peep, Kohila koolituskeskuse kunstikool,
-

-

juh Merike Hallik
Kodusoojuse auhind

-

Madliin Küla, Valtu põhikool, juh Saima Rand-

järv
Tõsise teemakäsitluse auhind Markus Laurimaa, Valtu põhikool, juh
Saima Randjärv
Avara pilgu auhind Helena Riin Rähni, Valtu põhikool, juh Saima
-

rohkem osavõtjaid vanemasse
vanuserühma, kus praegu oli
kahjuks kõige vähem osale-

jaid,“ rääkis Balbat.
Žüriiliige Riin Pallon lisas,
et sellest aastast jäi meelde

-

Randjärv
Kehtna valla auhind

Randjärv

-

Anette Viin, Kehtna kunstide kool, juh Saima
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Ristipäevast (s.o 40 päeva pärast lihavõtteid) hakati keskhommikut pidama, siis tulid loomad lõunaks koju, lehmi hakati kolm korda päevas lüpsma ja siis keedeti
piimatangupudru. Vanal ajal oli odratangupudru suur lugupeetud toit, seda keedeti varrudel, pulmas, matustel ja talgutel.
(Rapla või Märjamaa)

Jalutagem peegelduste taustal
lid eriliselt läbipaistvaks. Eriti
päikselistel päevadel. Vaataja
võib end mõelda jalutajaks
portreede meeldivas selts-

Tiiu Luht

Näitusesaali uksel on
vaataja kõigepealt
silmitsi Silmadega,
sadakonna isesuguse
silmaga, mis silmitsevad tulijat kõige
kaugemast seinast.
Aga tõttvaatav kobar
ei ole eksponaat.

äratundmisrõõmugi?

Küsimusele õlimaali ja akvarelli maalimisest vastab
Kairi, et põhimõtteliselt on
akvarellis sarnased tehnikad
olemas nagu õlimaaliski, kuigi
need näevad teistmoodi välja.
„Meie viljelesime rohkem tehnikat, mida võiks nimetada a
la prima ehk märjalt märga,
mis tähendab, et paber tehakse
valmis selles rütmis, nagu

„Tagaseinas olevad silmad
on tegelikult harjutus,” ütleb
Raplamaa kaasaegse kunsti
keskuses äsja avatud näituse
„Peegeldused” kohta Kairi

paber kuivab.

See on kiire tehnika, mis
nõuab kiiret tabamist. Mõned

tööd on maalitud ka osade
kaupa samal meetodil. Maalida võib ka kihtide kaupa nagu

Orgusaar.

Näituse külastajad nautimas Mikk Allase töid.
abstraktsemalt, et õppida teh-

söetehnikas, ja visandid, ise-

nikat tundma. Kevadsemestril
oli kavas juba portree, ka

loomustab Kairi juhendajana
õppetöö käiku.

Foto:

29.-30. aprillil toimus Rakveres
VI vabariiklik lastekooride
konkurss, kus osales ka Rapla
Laulustuudio lastekoor Thea
Paluoja juhendamisel.

Koorid võistlesid A- ja B-kategoorias, kummaski kaheksa
koori. Rapla Laulustuudio lastekoor võistles A-kategoorias.
Koore hindas viieliikmeline

žürii, kuhu kuulusid helilooja

Riine Pajusaar, Vanalinna
Muusikamaja tütarlastekoori dirigent Maarja Soone,
üle-eestilise neidudekoori
LEELO dirigent Külli Kiivet,
aasta noor dirigent 2015 Riivo
Jõgi ning Leedu lastekoori
Perpetuum Mobile dirigent
Beata Kijauskiené. Konkursi
kohustuslikud laulud olid valitud Riho Pätsi koorilaulude
kogumikust.
Rapla Laulustuudio laste-

TÖÖLISTELE.

Helistada tel 5333 8705

pesamuna@jarvakandi.ee.

Info tel 5344 0804

Osa töid on tehtud modellide,
osa fotode järgi. Kairi sõnul oli

idee seekord kasutada inimese
nägu inspiratsiooniallikana
ja lähtepunktina loomingule.

„Keskendusime rohkem karakterile ja meeleolule, mitte
fotorealistlikule sarnasusele.”

Kogenumad õpilased
Avo
Päädam, Mikk Allas, Eha Koit
tegid oma tööd kodus, samuti
kaks professionaali Margit Terasmees ja Anne-Mai Heimola.
Viimased on seotud keskusega
sel viisil, et juhendavad mõnikord siin ka kursusi ja koos
-

-

käiakse maalimas erinevatel
workshop’pidel.

Tänapäeval on hulgaliselt
kõiksuguseid abimaterjale,
millega efekti lisada. Meie
jäime siiski põhilise juurde:
kasutasime vett, tušši ja värvi.”

Raplamaa kunstikeskuses.
Ühel pärastlõunal portreede
keskel jalutada ja nendega
tõtt vaadata virgutab mõtteid
pikaks ajaks.

Taas kord elamuslik näitus
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Üleoja.

VENNASKOND/GENKA 8 PAUL
OJA / TUBERKULOITED 25 / JÜRI

Tene Kaubandus OÜ on aiamaju tootev
ettevõte Haapsalus.
Otsime oma meeskonda
MÜÜGIASSISTENTI / MÜÜGMEEST.

Järvakandi lasteaed Pesamuna kuulutab
välja järgmised konkursid:
MUUSIKAÕPETAJA ametikoht (0,5) ja
LIIKUMISÕPETAJA ametikoht (0,5).
Tööle asumine alates 1. september 2016.
Kandideerimistähtaeg 31.05.2016.
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooninõuetele
vastavate dokumentide koopiad saata
aadressil: Pargi 3, Järvakandi 79101,
Rapla maakond või meiliaadressil

ka modellid.

õlimaali.

koor pälvis konkursil ühe
hõbediplomitest ning ühe eripreemia väga hästi õnnestunud laulude interpretatsiooni
ja esituse eest konkursil. See
laul oli Veljo Tormise „Kiige
katsumine“.
A-kategoorias võitis Tallinna 21. kooli lastekoor, dirigent
Lydia Rahula, ning B-kategoorias Rakvere reaalgümnaasiumi lastekoor, dirigent Elo

TÖÖPAKKUMISED

Firma pakub tööd ÜLDEHITUS-

SIIM SOLMAN

Keskuse saal suurte akende
jakõrge laega loob mulje laiast
tänavast, valgus teeb akvarel-

Hõbediplom Rapla
Laulustuudio lastekoorile
Raplamaa Sõnumid

plakatil olevatele nimedele
on tulnud lisa. Igal tegijal on
väljas üks kuni kolm tööd.
Tööprotsessi pidid mahtuma

konnas. Võib-olla sähvatab

märjaks ja maalitakse kohe

„Selle abil sai õppida, kuidas pigment veega
käitub ja kuidas üldse sellele
tehnikale läheneda.”
Näitusele eelnes tõsine töö.
Kursuslased alustasid Kairi
käe all juba sügisel. Siis tegeldi kompositsiooniga, hiljem
tuši ja akvarelliga esialgu

Näitusel on autoreid esin-

datud paarikümne ringis,

Töö kirjeldus: kliendi tellimuste vormistamine, müügisüsteemi arenduses ja planeerimises osalemine, suhtlemine klientidega
Nõudmised kandidaadile:
hea arvutioskus (Excel, Outlook, Word), täpsus, korrektsus, ausus, pingetaluvus, motiveeritus, kasuks tuleb saksa keele oskus!
Ettevõte pakub kindlat kuupalka,
kaasaegseid töövahendeid ja
arenguvõimalusi.

Kandideerimiseks saada oma CV
hiljemalt 16.maiks sales@tene.ee.
Lisainfo tel 508 2131

POOTSMANN / FRANKIE ANIMAL /
PEDIGREE / EUOT NESS / CARNIVAL
ILATI WÜRFFEL
YOUTH
A
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Tarbijkülg
Raplma

Sõnumid

4.

mai

2016

Juristi nõuanne

Mälestused seinale

Usaldusisik vahendab
töötajaid ja tööandjat

Mariliis Vest
Paljudes kodudes on kom-

Lugeja küsib: Kuulsin, et meil on tööl usaldusisik. Mis ülesanded tal on ja kuidas temast
tavalistele töötajatele kasu on?
Tööinspektsiooni
peadirektori asetäitja töösuhete järelevalve ja õiguse
Töötajate huve esindavad töö-

töötajate usaldusisiku ka ilma
töötajate esindusorganisatsioonita. Töötajate usaldusisik
esindab töötajaid nii töötervishoiu, tööohutuse kui ka

kohal mitu inimest. Töökesk-

öösuhete küsimustes. Tema

konda puudutavate muredega

ülesanded, õigused ja kohus-

Vastab

alal Meeli Miidla-Vanatalu

tasub pöörduda töökeskkon-

tused on oluliselt laiemad kui

navoliniku või töökeskkon-

näiteks töökeskkonnavolini-

nanõukogu liikmete poole.

kul. Usaldusisiku kandidaate

Neid on seda ülesannet täitma

võivad esitada kõik töötajad ja
tööandja juures tegutsev ametiühing, kuid mitte tööandja

volitanud töötajad. Lisaks on
oluline isik töökollektiivis

töötajate usaldusisik. Usaldusisikuid võib töökohal olla

ka mitu.
Iga töötaja võib kuuluda

ametiühingusse. Ametiühingu
peamine eesmärk on oma

liikmete huvide kaitsmine.
Ettevõtetes tegutsevad ametiühingu valitud esindajad ehk
ametiühingu usaldusisikud,
kes esindavad nende töötajate
huve, kes on ametiühingu
liikmed. Küll võib ametiühingu usaldusisik olla samal ajal
valitudka kõigi töötajate usaldusisikuks.
Eestis kuulub ametiühingutesse erinevatel põhjustel vähe
töötajaid. Seetõttu võivad töötajad valida tööandjaga suhtlemiseks töötajate üldkoosolekul
kõigi töötajate esindaja ehk

esindajad.
Üldkoosolek on kohustatud
tööandjale viivitamatult pärast koosoleku toimumist ja
usaldusisiku valimist teatama
kirjalikult või kirjalikku taas-

esitamist võimaldavas vormis
usaldusisiku valimisest, tema

volitustekestusest ja õigusest
töötajaid ühiselt esindada.
Usaldusisiku peamine ülesanne on tööandja ja töötajate
vahel n-ö vahendajaks olemine. Tema annab tööandjale
edasi kõigi töötajate arvamuse
ning tööandja saab talle edastada infot, mis peab jõudma
kõigi töötajateni. Teisalt peab
usaldusisik omama kõige värskemat informatsiooni tööandja
plaanide ja tegemiste kohta.
Ka peab ta teadma töötajate

seisukohti ja hinnanguid tööandja kavandatavate tegevuste
osas.
Töötajate usaldusisikul on
õigus tutvuda takistamatult
töötingimuste, sealhulgas töökorraldusega, saada tööandjalt

oma ülesannete täitmiseks
vajalikku teavet ning konsulteerida sel teemal tööandjaga.
Ka võib ta pidada tööandjaga
läbirääkimisi kollektiivlepingu sõlmimiseks, kui tööandja
juures ei ole ametiühingut
või ei tööta ametiühingusse
kuuluvaid töötajaid.
Usaldusisik peab ka
1) osalema töötajate informeerimisel ja konsulteerimisel, näiteks juhul, kui tööandja
soovib muuta töökorraldust
või peab plaani töölepingute
kollektiivseks ülesütlemiseks,
2) jälgima töötingimuste
täitmist ning teatama rikkumisest tööandjale ja vajadusel
tööinspektsioonile,
3) töötaja taotlusel esindama
teda töövaidluses tööandjaga

beks pere kokkusaamisel teha

ühisfotosid, need ära raamida
ja seina peale sättida kaunis-

tuseks ja mälestuseks. Kellele
meeldib pildistada iseennast,

kellele oma lemmiklooma, õisi
täis aeda või olulist üritust.

Pildiraame on poodides mitmesuguseid

–

suuri, väikseid,

värvilisi, mustvalgeid. Selle
nädala nipis loome aga ise ühe
nii-öelda pildiraami, mis poe
omadest mõneti erineb. Sel-

leks taaskasutame pesulõkse
(soovitatavalt puust) ning

kasutame liimi, pappi ning
natuke värve. Igaüks saab
ise valida, kui suure raami ta
valmistab ning milliste värvidega. Head meisterdamist!
Vaja läheb: Puust pesulõksud, tugevam liim, papp,
guašš-värvid (või muud värvid).

Meisterdamine: Lõika papist välja ringikujuline tükk
(nagu pildil) ning värvi see

vabalt valitud värvi. Värvi
pesulõksud ning kleebi need
tugeva liimiga tagumist otsa

pidi papi külge (vt pilti). Säti
valitud pildid pesulõksude
vahele. Paigalda pildiraam
näiteks tahvlinätsuga seinale
ning meenuta ilusaid hetki!

organisse pöördumist,
4) aitama kaasa töörahu

hoidmisele, kui kollektiivlepingu on kollektiivlepingu seaduses sätestatud tingimustel ja

korras sõlminud usaldusisik,
5) tegema koostööd ametiühingu usaldusisiku, töökeskkonna voliniku ja töökeskkonna nõukoguga.

www.tootukassa.ee Töötukassa Raplamaa
osakond Tallinna mnt 14, 79513 Rapla

TÖÖPAKKUMISE NIMETUS

automaaler

katlaoperaator

kvaliteediosakonna tootmistööline

1

lukksepp-seadistaja
CE-kategooria autojuht
klienditeenindaja teenindusjaamas

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

tööstusseadmete hooldustehnik

Röstitud nuikapsas
Nuikapsas ehk koolrabi on
väga maitsev kapsasort, mis
sisaldab rohkesti kiudaineid,

taimseid valke, A- ja C-vitamiini, kaaliumi, rauda ja kaltsiumi. Söömiseks tarvitatakse
enamasti nuikapsa jämedat
mugulataolist vart. Nuikapsas
sobib söömiseks nii toorelt kui
ka küpsetatult. See kapsasort
sobib hästi lisandiks, aga
kuna ta on väga toitev, sobib

jaamakorraldaja
rataslaaduri juht

ta täiesti üksindagi üheks

prae selles küüslauk. Sega kap-

toidukorraks.

satükid sulavõiga ja maitsesta
soola ning pipraga. Seejärel
küpseta kapsast 12 minutit
230-kraadises ahjus. Ahjust
võetuna puista kapsastele
riivitud Parmesani juustu.
Retsept: www.toidutare.ee.

Ühe lihtsa, aga toitva nuikapsa salati jaoks läheb vaja
(kogus kahele): 250 g nuikapsast, 2 sl võid, 2 küüslauguküünt, 2 sl Parmesani juustu
või mõnd muud kõva juustu,
soola ja pipart.
Tee nii: Koori nuikapsas
ja lõika meelepärasteks tükkideks. Koori küüslauk ja
purusta. Sulata pannil või ja

Nuikapsas,
1 kg

Või, 82%,

Alma,

Rapla Talupoest leiab Tori
Selja 83% taluvõid hinnaga
8,50 eurot kg ja Valgamaa
küüslauku hinnaga 9,80 eurot
kg.

Küüslauk,
1 kg

Valio, 250 g

Juust,

Forte
Classico,

turundusjuht
klienditeenindaja teenindusjaamas
assistent

kontaktiotsija
laotööline
koordinaator

Rapla linn
Kohila alev
Kalevi küla

Vigala vald
Kohila alev
töötamine kodukontoris
Uusküla
Rapla linn

3

Rapla linn

florist-klienditeenindaja

hooldustöötaja
õmbleja
klienditeenindaja

laotöötaja
kaubavastuvõtja-transporditööline

koristaja kaupluses
koristaja kohvikus
üldehitaja
transporditööline
lihttööline, komplekteerija, masinaoperaator

1
2
1
1
1
2
1

karjak-söötja

4
2
1
1
2
1
1
1
1
5
1
3
1

veterinaar

1

müügijuht/müügimees
müüja kaupluses

1,69

2,10

4,99

3,10

1,99

9,99

3,19

koristaja

1,85
1,85
1,10*/1,99

4,99
4,99
5,69

3,15

värviliini tööline

Hinnad on seisuga 2.05.16

Rapla linn

Purila küla

eelarvestaja

1,79

*Soodushind/ tavahind

Rapla linn

Alu alevik

Juuru alevik

tisler/puidutöötleja

-

Kohila alev

Järvakandi alev

1

Selver
Maxima
Säästumarket
Meie Toidukaubad

-

Rapla linn
Kivi-Vigala küla

3
1
1
1

Valio, 180 g

-

Kohila alev

tootmistööline

Konsum

-

Prillimäe alevik

joonestaja/projekteerija

puidupingi operaator
freesija

-

ASUKOHT

TÖÖKOHTI

1
1
1
2
1

müüja

Hinnavõrdlus

Raplamaal seisuga 3.05. 2016

VABAD TÖÖKOHAD

lasteaia direktor

Stina Andok

Foto: internet

enne töövaidlusi lahendavasse

müüja kaupluses
õmbleja / õmbleja õpilane
logopeed

testklient

Rapla linn
Rapla linn

Rapla linn
Kohila alev

Kohila vald
Rapla linn

Rapla linn
Rapla linn
Rapla linn ja Kehtna alevik
Salutaguse küla
Kohila alev

Atla küla
Käru alevik

Rapla linn
Purila küla
Varbola küla

Varbola küla
Varbola küla
Keava alevik
Prillimäe alevik
Sutlema, Kohila ja Prillimäe
Rapla linn
Ingliste küla
Pae küla
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Eesti Filharmoonia Kammerkoor

külastas Rapla ühisgümnaasiumi

Laikmaa pidas oma
kodu kõige aluseks
aastat olnud. Laikmaa oli

Jaan Viska
Kes minevikku ei mäleta,

elab tulevikuta - Juhan Liivi

Õpetaja Eha Meidla ja kooli
õpilased

mõttetera on igati asjakohane,
sest läheneb Ants Laikmaa
150. sünniaastapäev.
Kohalikud Vigala inimesed Jaan Laanemets ja Kaie
Bergmann on oma kirjutistes
maininud, et vähe teatakse
Laikmaa tegemistest ja tema
loomingust. Olevik ja tulevik
võiksid olla just sellised, kus
meie süda on rahul ja meel

Reede, 29. aprilli
pärastlõunal kostis
Rapla ühisgümnaasiumi aulast helisevat
koorimuusikat. 9.-12.
klassidele oli esinema
tulnud Eesti Filharmoonia Kammerkoor
kavaga „Sinu ilusas
emakeeles”. Kõlas
Eesti klassikute looming dirigent Heli
Jürgensoni juhatamisel.

rõõmus. Seetõttu väärivad
märkimist mineviku suurku-

jud ja nende kuulsusrikkad
saavutused. Eelmisel aastal

tähistasime Bernhard Laipmanni 150. sünniaastapäeva,

nüüd venna oma.
Ants Laikmaa teostest on
Mare Ülemaante koostanud
väljapaneku Vana-Vigala raamatukogus, sest kunstnik oli
ka tubli kirjamees. Vana-Viga-

la kool on lubanudkorraldada

Õpilastel tuli kuulamise
käigus mõistatada kavalehel
teoste autoreid ning täita ka
muusikaõpetaja Eha Meidla

Eesti Filharmoonia Kammerkoor Rapla ühisgümnaasiumi aulas.

koostatud töölehti.

meetri kõrgusel Ameerika

Maailmakuulus koor esitas

nii uinutavaid hälli- kui ka
särtsakaid kalendrilaule, mis

lõppesid alati tugeva aplausiga. Pärast kontserti said
humanitaarklasside õpilased
võimaluse väikeses vestlus-

ringis uurida esinejatelt nende
töö kohta, mida tihtipeale tõsi-

seltvõetavaks ametiks ei peeta.
Lauljad jagasid kogemusi enda
igapäevarutiinist ning kõige
meeldejäävamatest seika-

dest, näiteks ülesastumistest
Sydney ooperimajas või 3500

viktoriini vanemale kooliast-

Ühendriikides.

Eesti Filharmoonia Kammerkoori siiatulemisele eelnes pool aastat asjaajamist.
Kõigepealt pidid nad tulema
sügisel ja kontsert pidi olema
ainult eelmise aasta kahe suure juubilari Veljo Tormise ja
Arvo Pärdi töödest. Kahjuks ei
sobinud see mõte kuidagi kammerkoori plaanidega. Lõpuks
jõudsime kokkuleppele, kuid
siis oli abituurium juba koolitunnid lõpetanud. Kutsusime
ka Vesiroosi kooli osalema,
-

kuid neile ei sobinud jälle
reedene päev. Nii toimuski
kontsert ainult meie kooli
gümnasistidele.

Kavaleht, mille koor kaasa
tõi, on tehtudainult meie kooli
jaoks. Seal on kirjas koori
ajalugu ja dirigendi tutvustus.
Igale õpilasele jäi seega kont-

serdist ka mälestus.
Koor esines Reet Ausi disainitud vormirõivais. Ka
tööpäevasele kontserdile
tavalisse kooli tuleb koor paraadmundris ja esinduslikult.
Välist korrektsust oleks meil

Foto: SIIMSOLMAN

kõigil neilt õppida.
Vestlusringis olid õpilased
üsna kohmetud, kuid põhilise
saime ikka teada. Mis rõõmustab (ikka Tormis ja Pärt), mis
on tüütu (vahel tänapäevased
noored heliloojad), mis teeb
nalja ja kus tuleb laulmist
täie tõsidusega võtta. Õpetaja

Koidula Takk ohkas kontserdi
lõpus, et iga koolinädal võiks
sellise dopinguga lõppeda.

Koor kinkis koolile raamatu
Arvo Pärdist ja viis heliplaati,
mis on sisse lauldud viimaste
aastate jooksul.

mele, juhendajaks õpetaja
Mare Kivi. Siit üks küsimus

lehelugejaile: kellena Laik-

maa tegutses aastatel 1913-32?
(vastus: loovkunstnikuna ja
pedagoogina, tema ateljeekooli
lõpetas 800 õpilast). Küla ekskursioonidel oleme jõudnud

käia Laikmaa muuseumis,
Kumus tema näitusel. Nüüd

jõudsime ajaloohuvilistest
Sirje ja Hillar Aiaotsaga

Araste küla Paiba tallu, et
uurida võimalust kunstniku

sünnikoht tähistada. Koha
omanik Rauni Lilleväli oli iga-

ti vastutulelik ja teda toetas
naabrimees Erich Jõendi.

Iseseisvas Eestis on aeg
ükskord peremeesteks saada,
nõnda lausus Laikmaa 1921. a
Vana-Vigala pargis röövraiet

ja lohakathooldust nähes. Siis
oli iseseisvat riiki ainult kolm

Raudrohi kevadrändel

tubli organisaator ning ootas
alati kiiremat tegutsemist.
Nüüd on möödunud inimpõlv
iseseisvumisaastaid ning kui
vähe on tehtud suurmehe ja
temaga seonduva kultuuriloo jäädvustamisel. Laikmaa
ütleks selle peale, et kodu on
kõige alus, sealt tuleb haritus,
vaimsus on tegevuse aluseks.
Laikmaa kodu Paiba oli
omaette keskus, sest tema isa
oli vallakirjutaja, kodus aeti
valla asju. Paibal elati puhtamalt kui ümberkaudsetes
taludes. Laikmaa ema oli haruldaste vaimu- ja hingeomadustega inimene, kes lisaks
oskas saksa keelt. Emalt oli
kunstnik saanud vaimukuse
ja kunstimeele. Külaelanike
mõtted koondusid kivirahnule, et põlistada eesti kultuuri
ja kunsti teerajajat ja ka tema
venda Bernhardit Paiba talu
õues plaatidena rändrahnul.
Plaadid on valmimisel. Mälestuskivi leiti Vängla külast
Seisoneni põllult. Äravedajaks
rabamehed. Heategevuseks ja
panuseks Laikmaa mälestuse jäädvustamisel lubas
meeskonda kasutada Heino
Aosaar.
Masinameeste R. Spiridonovi, E. Jõendi ja U. Hintsi
abil said kivid uude asupaika.
Lisaks Laikmaa koduõuele on
kivi nüüd ka Vängla külaplatsil, et märkida suvel küla 460.
aastapäeva. Maikuus avame
mälestuskivi Laikmaale. 5.
mail loodame olla Taeblas ja
istutada Kadarpiku talu aeda
õunapuu aktiivsete Vängla
küla elanike nimel.

Tegelikult elab Laikmaa
meis oma töödega edasi. Igal

aastal antakse välja Laikmaanimelist õpilaspreemiat. Laik-

maa sünnipäevaga avatakse
tavaliselt muuseumi hooaeg.

Kauli Ajapael
Rapla kultuurikeskuse juures

tegutsev seenioride segatantsurühm Raudrohi osales 18.-20.
aprillini Tallinki laevaliinil

Riia-Stockholm-Riia õhtuses

Tõelised aiahuvilised valmistuvad hooajaks Pärnu
Taimelaadal, Vallikääru aasal.
Kohal parimad kauplejad Eestist, Lätist, Leedust.

kultuuriprogrammis.
Tantsiti vaheldumisi Läti

R 13. mai kell
L 14. mai kell

naisrühmaga ja ka ühiseid
tantse. Vahepalasid esitas
flöödimängija Lätist. Pooleteisttunnise kava lõpuks
kutsuti ka publiku seast julgemaid põrandale ja koos
õpiti uusi lihtsamaid tantse.
Tagasiteel Riia poole kordus
sama programm. Programmi
juhtis Laimdota Andersone,

kes on ka meie tantsurühma
juhendaja.
Teisel päeval toimus väga
huvitav ja muljeterohke
ekskursioon Stockholmis ja
Sixtunas.

9.00-19.00

9.00-17.00
Korraldaja:
MTÜ Pärnu Aiaklubi
www.parnuaiaklubi.ee

Seenioride segatantsurühm Raudrohi.
Peale selle oli meil võimalus
näha ka kabareeprogrammi
ja tunda end mugavalt ühisel

tantsupõrandal hea muusika

saatel.
Pärast teist etteastet tunti

Foto: erakogu

publiku seast huvi, kust me
oleme ja kas meid on võimalik

üritustele kutsuda.

RAPLA KÜTTEKONTORIS lõhutud, saetud
kuivad ja toored lepa küttepuud
25-60 cm, ka võrkkotis.
Hinnad soodsad, tarne kiire!
pakume

ka puitbRiketti. Vedu.
tel 516 6305

KuRltaplrmiea
Sõnumid
4.

mai

2016
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Sport

Raplamaa tootjate

Raplma

E-R kella

ühine kauplus on avatud
10-17.30 Ja L kella

(pühapäeval ja riiklikel pühadel suletud)

Hariduse 3, Konsumi kõrval.
Talupoega ühest uksest

Sõnumid

Tel 5788 0357,
e-post: raplamaatoode@gmail.com
Koduleht: www.raplamaatoode.ee
MTÜ Väärt Raplamaa Toode
ootab endaga liituma ka uusi tootjaid.

4.

Eelistage Raplamaist!

mai

2016

10-14

Koolisport

Koolinoored võistlesid
paarisvõrkpallis
Laine Rokk
Maakonna B-klassi võrkpallivõistluse asemel toimus samale
vanusele paarisvõrkpall 22. aprillil Kohilas. Osales 6 koolist
14 võistkonda, kokku 28 koolinoort. Kohtunikena tegutsesid

Kohila noored peakohtunik Ingrid Kanguri valvsa pilgu all.
Tütarlapsed

Gümnaasiumide grupp
1. Kohila G I v (Reelika Piirsalu, Andra Aavik)
2. Rapla ÜG (Ragne Rahuoja, Minni Õunmaa)
3. Kohila G II v (Karmel Kibuvits, Katariina-Katrina Arulaane)
Põhikoolide grupp
1. Juuru E.Vilde K (Kaisa Kornak, Vivian Haljasmets)
2. Kehtna PK (Greete-Lee Uukivi, Agnes Markus)
3. Kaiu PK (Grete Väljaots, Catherine Randlaht)
Noormehed
Gümnaasiumide grupp (mängiti ühist turniiri A-klas-

siga)
1. Kohila G III v (Kromel Kruusmann, Eero Välik)
2. Kohila G II v (Siim Kaarel Maasalu, Karel Meerbach)
3. Kohila G I v (Max Andreas Kosenkranius, Aleks Jelizarov)

Vesiroosi

terviserajal selgusid
maakonna meistrid

murdmaajooksus
Siim Jõgis

Esmaspäeval, 25. aprillil peeti Vesiroosi
terviserajal Rapla maakonna meistrivõistlusi
murdmaajooksus. Erinevates võistlusklassides
võttis jooksust osa 20 sportlast.
Meeste arvestuses oli distantsi pikkus 3200 meetrit
ning maakonna meistriks

krooniti Elar Vulla ajaga
9.17,3. Teise koha sai Arvi
Alamaa, kelle tulemus oli
10.55,1, ning kolmas oli Mait
Leemet ajaga 11.35,4. Naised
jooksid täpselt poole lühema
maa ehk 1600 meetrit. Kõige
kiiremini läbis selle Birgit
Pihelgas (5.14,2), kuid Rapla
maakonna meistriks sellega
ei tulnud, sest ta on pärit
Pärnust. Meistriks krooniti
Anett Välling (6.25,8).
Võistluste üks korraldaja
Erik Horn avaldas heameelt,
et nii Arvi Alamaa kui ka
Anett Välling on tagasi jooksurajal. Naistest sai kolman-

da aja Kärt Praks (6.47,2).
Meesveteranide arvestuses
jätkub Risto Ütsmütsi ülemvõim. Tema aeg 2400 meetri
distantsil oli tervelt poolteist
minutit parem kui teise koha
saanud jooksjal. Ütsmütsi aeg
oli 7.45,9 ja teise koha saanud
Enrico Salul 9.16,7. Kolmanda
koha sai selles arvestuses Ivo
Kivastik ajaga 9.29,3.
Väga tublit tulemust näitas
1999. aastal ja hiljem sündinud
noormeeste seas Mert Olesk.
Ta läbis 2400 meetrit ajaga
8.12,0. Erik Horn ütles, et
Oleskil on potentsiaali saada
väga kiireks jooksjaks. Juba
praegu on tema edu eakaaslaste ees mäekõrgune. Teise koha
saanud Heiki Vaabel kaotas

Kõige kiiremini läbis 1600 meetrit Birgit Pihelgas.
Foto: SIIM SOLMAN

talle enam kui minutiga.
Vaabeli aeg oli 9.19,5. Kolmas

seas oli kaks võistlejat. Inge
Lukk läbis 1600 meetrit ajaga

oli Genri-Roland Stepanjuga

7.47,8 ja Õnne Kivastik 8.38,8.

ajaga 10.47,6. Naisveteranide

Põhikoolide grupp

Reena Pärnat lõpetas Shanghai
MK-etapi 33. kohaga

1. Valgu PK I v (Mehis Heinla, Rando Kristal)
2. Valgu PK II v (Rivo Kristal, Margus Veemaa)
3. Kaiu PK II v (Rauno Smirnov, Rait Smirnov)

Raplamaa Sõnumid

A-klass
1. Kohila G (Marek Kullerkupp, Carl-Robert Reidolf)

Õpilased selgitasid

osavaimat võrkpallurit
Laine Rokk
Koolinoorte esimene „Osavaima võrkpalluri” võistlus toimus
Kohilas 26. aprillil võrkpallitreeneri Ingrid Kanguri eestvedamisel. Osales 22 koolinoort. Võistlus on individuaalne, see
võimaldab iseseisvalt harjutada. Iga võistleja sooritab viis

osavusharjutust.
4.-6. klassid (ülaltsööt, täpsussööt ülalt, täpsussööt alt,
täpsuspalling, järjest palling)

Tüdrukud
Gümnaasiumide grupp

1. Gerda Schotter, Kohila G, -14 p
2. Keiti Kruusmann, Kohila G, -15 p
3. Mari-Ly Talas, Kohila G, -15 p
Põhikoolide grupp

1. Aliise Mäevälja, Kehtna PK, -14 p
2. Keidi-Kaisa Liik, Kehtna PK, -14 p
3. Agnes Markus, Kehtna PK, -18 p
Poisid

Gümnaasiumide grupp
1. Ivan Shatalov, Kohila G, -8 p
2. Markus Poomann, Kohila G, -9 p
3. Egert Roodi, Kohila G, -15 p
6.-9. klassid (täpsussööt ülalt, täpsussööt alt, ülalt täpsussööt
korvi, ründelöök, täpsusserv)
Poisid
Gümnaasiumide grupp
1. Siim Kaarel Maasalu, Kohila G, -8 p
2. Kevin Kristofer Laanmets, Kohila G, -10 p
3. Karel Meerbach, Kohila G, -10 p

Eelmisel nädalal
toimus Shanghais I
MK-etapp vibuspordis.
Esimesel etapil osales
eestlastest OM kvalifikatsiooniturniirideks
valmistuv Reena
Pärnat (Järvakandi
vibuklubi Ilves), kes
tuli ligi saja naise seas
33. kohale.
Tavaliselt on vibulaskuritel
neli MK-etappi, aga olümpiaaastal kõigest kolm.

Pärnatiga Hiinas viibiv
treener Raul Kivilo rääkis:

„Võistluse tulemus näitab
Reena hetkevormi. Selle ke-

vade tulemuste tase ja keskmine on võrreldes eelnevate
aastatega paranenud. Kuu
aja pärast toimuvad Euroopa
meistrivõistlused ja siis on
seis kindlasti parem. Lihtne
ei saa olema, aga tuleb uskuda
sellesse, mida teeme.“
Eelringis 621 punktiga
62. asetuse teeninud Reena
Pärnat kohtus 51. asetusega

Foto: arcery.org

Reena Pärnat Shanghai MK-etapil.
Farida Tukebayevaga (KAZ).

asetuse

Vastane läks tuulistes oludes
5:1 juhtima, kuid Pärnat viigistas 5:5. Ümberlaskmisel lasi
Pärnat kollasesse (9 punkti) ja
vastane punasesse (7 punkti).
Pärnat pääses sellega 56 parema hulka.

Sanchez (COL). Kuigi pärast
0:4 kaotusseisu suutis Pärnat
kaks seeriat viigistada, ei

kvalifikatsiooniturniir, kus

olnud see vastase alistamiseks

kui ka võistkondlikud kohad.

piisav. Duell lõppes seisul 2:6
ja Pärnat teenis sellega MKetapi 33. koha.
II MK-etapp on Kolumbias
ja sinna Eesti koondis ei

Enne selgitatakse kolm indivi-

Järgmises duellis oli vas14.

taseks kvalifikatsioonis

teeninud Natalia

sõida. Juunikuus on III MKetapil lõplik OM-i kohtade
selgitatakse nii individuaalsed

duaalset kohta veel maikuus
Euroopa meistrivõistlustel.

Seal on Eesti esindatudkaheksa sportlasega.
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Raplamaa JK tunnistab kolmandas liigas vaid võite Sport
Mäng oli kiire ja me ei saanud

Siim Jõgis

enda trumpe ära kasutada,
mida me tavaliselt teeme.

Raplamaa JK on Eesti meistrivõistluste kolmanda liiga läänetsoonis võitnud kõik kolm
mängu. Sealjuures ei ole lastud endale lüüa
ainsatki väravat.
Raplamaa JK väravate vahe

mööda. Poolaja keskel pidi

on praegu 8:0! Viimati alistasid nad reede, 29. aprilli õhtul

vigastuse tõttu välja tulema
Raigo Noode. Teda asendas

Raigo Noode pidi esimesel
poolajal vigastuse tõttu
välja tulema. Kui palju see
mängu muutis?
Meil oli sellele positsioonile mängija olemas. Muidugi
tahaks vähemalt esimese poolaja põhikoosseisuga lõpuni

Läänemaa JK Haapsalu 1:0.
Pärast hooaja esimest kodumängu Valtu kunstmuruväljakul kolis Raplamaa JK nüüd

Hendrik Väli.

mängida.

Tõeline tulevärk läks Lää-

nemaa JK Haapsalu värava

naturaalse muru peale Rapla

oli mängitud kümme minutit.

ühisgümnaasiumi staadionil.
Enne mängu algust oli raske

Esmalt tabas Teet Kallaste ka-

öelda, kumb võistkond on
favoriit. Nii Raplamaa JK kui
ka Läänemaa JK Haapsalu

olid senised mängud võitnud.
Külalismeeskonna lootused

said esimese hoobi juba kohtumise neljandal minutil, kui vigastuse tõttu pidi väljakult ära

ristuslöök latti. Kaks minutit

ei saanud küll korralikult

nutit olid närvilised. Mõlemad

selle vähemalt raamide va-

meeskonnad püüdsid väravat

hele. Väravavahile oleks see

lüüa, kuid seda takistas vihm,
mis ennne lõpuvilet sadama
hakkas. Vastaste väravavahiga pääses üks ühe vastu
Raplamaa JK ründaja Kristjan

Ei saa öelda, et tegemist oleks
olnud iluväravaga. Poolkaitsja
Kaupo Kantsik sai vasakult
äärelt söödu värava alla. Ta

pidanud olema lihtne püüda,
kuid Läänemaa JK Haapsalu

puurivaht Hendrik Siht seda
kätte ei saanud. Pall põrkas
aeglaselt üle väravajoone.
Esimesel poolajal oli mõ-

Nõulik, kuid tema löök veeres
napilt postist mööda. Rohkem

lemal võistkonnal värava-

kumbki meeskond skoori ei

võimalusi küllaltki hõredalt.

teinud ning kohtumine lõppes
võõrustajate 1:0 võiduga.

Raplamaa JK poolelt sai poolaja keskel healt positsioonilt
löögile Kalev Kungla, kuid
skoori tema sooritus ei muutnud. Enne vaheajavilet püüdis
kauglöögi väravasse suunata
Ravel Toome, ent see läks

Küsimustele vastas Raplamaa JK treener Lauri

Mõttus.
Mäng läks lõpus päris

kidega.

Eks ta ikka mõjutab. Vastu
päikest vaadates väga hästi

vahet ei teinud neil.
Kas on hea meel mängi-

29. aprilli kohtumine

-

Raplamaa JK alistas Läänemaa JK Haapsalu.

Jõgis

Pühapäeval, 1. mail
toimus Kaereperes
Raplamaa rattaklubi
KoMo rattasarja
esimene etapp ja
Rapla maakonna
meistrivõistlused
jalgrattasõidus MTB
pikkadel distantsidel.

Jah, kindlasti. Meilt võeti
üks värav ära. Kohtunik tun-

senise kolme mänguga ühtesee on
tänu sellele, et kaitseliini

gi väravat lüüa. Kas

juhendab Alo Bärengrub?

Ta annab kindlasti palju
juurde. Eriti enesekindlust.

Teised saavad natuke vabamalt mängida.
Kas tänase võidu võti oli

ka kindel kaitse?
Teisel poolajal kindlasti.
Väljakul oli raske mängida.

Tänavu tervitas võistlejaid

päiksepaisteline ilm. Mõnel
varasemal aastal on ratturitel

samuti Harjumaa mees Tarmo

vanuseklassis võitis esikoha

klassi esikolmiku moodus-

tasid Agu Simulask (1:38.46),
Peeter Tarvis vanem (1:40.13)
ja Vahur Fuks (1:52.40).

tihe, sest teise koha saanud
Sten Ottender jäi võitjast maha
vaid ühe sekundiga. Kolmas
oli Heigo Eesmaa ajaga 1:36.36.
Meesveteranide esimeses
klassis näitas kiireimat aega
Juri Molev Harjumaalt. Tema
aeg oli 1:28.55. Teise koha sai

1. FC Nõmme United II
2. Raplamaa JK
3. Läänemaa JK Haapsalu
4. Pärnu JK Poseidon
5. FC Zenit Tallinn
6. Lihula JK
7. Pärnu JK Vaprus
8. JK Kernu Kadakas
9. Kärdla LM
10. Pakri SK Alexela
11. Lasnamäe FC Ajax II
12. FC Lelle

Te ei ole lasknud endale

kohalik mees Peeter Tarvis.

Võistlus esikohale oli väga

Mä

Võ

Vi

K

VV

P

4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3

4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0

0
0
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3

27:7
8:0
9:2
9:4
16:15
14:11
5:7
6:9
3:10
7:5
0:18
1:17

12
9
9
9
6
6
6
4
3
3
1
0

selles olukorras eksida.

koha. Meesveteranide teise

sekundit.

Kolmanda liiga läänetsooni tabeliseis

nistas pärast mängu, et ta võis

tulnud heidelda ka lörtsiga. Võistlusest võttis osa 88
ratturit kuuest maakonnast
ja Tallinnast. Kaugemad osalejad tulid Tartust. Meeste
36-kilomeetrise raja läbis ta
ajaga 1 tund 23 minutit ja 32

Foto: SIIM SOLMAN

da jälle naturaalse muru
peal?
Jah, on küll. Muru võiks
küll natuke parem olla.

närviliseks. Kas nüüd on
süda rahul, et 1:0 võit ära
tuli?

Kaereperes tehti algust
KoMo rattasarjaga
Siim

ja Läänemaa

JK Haapsalu valgete sär-

kaheldava otsusega, millele

pallile pihta, kuid suunas

Kohtumise esimene ja ainuke värav sündis 17. minutil.

helesiniste

hiljem sai söödu kaitseliini
taha Tanel Oeselg, kes mänguvahendi ka võrku suunas.
Värav siiski ei lugenud, sest
kohtunik nägi suluseisu.
Pehmelt öeldes oli tegemist
reageeris väga ägedalt terve
Raplamaa JK pink. Õnneks
mängu võitja osas sellel kohtuniku otsusel suurt kaalu
ei olnud. Mõni hetk pärast
seda episoodi sai täpse söödu
Teet Kallaste, kuid tema löök
lendas üle värava.
Mängu viimasedkümme mi-

tulema kapten Aare Avila.

Kui palju mõjutas mängu
see, et võistkondadel olid
suhteliselt sarnased vormid? Raplamaa JK mängis

all lahti, kui teist poolaega

Ennok (1:29.20). Raplamaa lippu hoidis kõrgel Kaido Pesor
(1:29.22), kes sai kolmanda

Naiste distantsi pikkus oli
24 kilomeetrit. Kiireimat aega
näitas Mariann Sulg (1:08.56).
Teise koha sai Ailen Mälgi
(1:13.00) ja kolmas oli Marleen
Arula (1:20.19). Naisveteranide
esimese klassi võitis Gerda

Algre

1:14.12) ning teise
klassi Aivi Tarvis (1:17.33).
(

Rapla, Uusküla, Teramatsi 79530

avatud:

e-r 9-18

L,P kokkuLePPeL
•

•

rehvitööd
ja -müük

autoremont

varuosad
kohapeal suur valik
soodsa hinnaga
uusi suverehve!

•

kaimsoiduk@gmail.com
Tel 5813 3169, 5553 7118

Kohila Vallavolikogu algatas 26.04.2016 otsusega

nr 24 Ülejõe piirkonna
detailplaneeringu
osa
koostamise.

Planeeringu
eesmärgiks on sotsiaal-

tali maa-ala detailplaneeringu koostamise. Planeeringu eesmärgiks on

maa (üldmaa, ühiskondlike hoonete maa) ja transpordimaa katastriüksuste

katastriüksuste moodustamine ja sihtotstarvete
määramine jätkuvalt riigi

riigi

moodustamine jätkuvalt
omandis olevatele
maadele ja Kohila vallale

le Pukamäe külas Kohila
vallas. Algatatav detailpla-

kuuluvatele maa-aladele.

neering täpsustab valla
üldplaneeringuga kavan-

Algatatav detailplaneering

(sobivad ka osaliselt raiutud ja hüpo-

teegiga koormatud metsakinnistud).

Aitame metsakavade koostamisel
ja paberite vormistamisel.
Tel 525 9788, harry@grundar.ee

faks 443 0376, Tehnika 15, Paikuse

omandis olevale maa-ala-

on osaliselt vastuolus valla

datut.

üldplaneeringuga Planeeringu materjalid valla ko-

pind 18,7 ha. Planeeringu
materjalid valla kodulehel

dulehel pla-

Metsakinnistute ja raide ost

Kohila Vallavolikogu algatas 26.04.2016 otsusega nr
23 Aandu tee äärse kvar-

neeringute
kataloogis
DP 005 16
all. Algatamist taotles
Kohila vald.

Planeeritava ala

planeeringute kataloogis DP
004 16 all.
Algatamist

taotles Kohila vald.

Raplma

Sõnumid

4.

mai

2016

26

Sõnumid

4.

mai

2016

Kanarbiku talu müüb korralikke
tooreid ja kuivi 30, 33, 38 ja 50
cm lepa küttepuid. Tel 5373 7294
Rapla Kütteäris puidu- ja turbabriketti, pelleteid, kaminapuid

kotis. Vedu tasuta. Tel 5563 6856
lõhutud toores lepp, hind alates
30 €; toores kask, hind alates
35 €; kohe kütmiseks metsakuiv
okaspuu, hind alates 35 €. Mõõdud tellija soovil 30-70 cm, tarne
10 ja 15 rm autoga, puud laotud.
Info tel 502 4895

Rapla küttekontoris lõhutud,

2005 mahtuniversaal, bensiin.
2000 € (tingi). Auto asub Raplas.
Tel 508 6715

valge manuaalkastiga Mazda 6,
universaal, esmaregistreerimine 10/2008, mootor 2,0 diisel,
103 kW. Küsi julgelt lisainfot
tel 5341 0863

Põrandalaua, voodrilaua ja
saematerjali müük. Vedu tasuta.
Tel 5593 6326, info
www.saematerjal.weebly.com

OSTETAKSE

Vanametalli kokkuost Agrovaru
territooriumil E-R 9-17, L 9-14.
Tel 505 8637, www.feralmet.ee

kuivi pakitud kütteklotse ja kaminapuid, pelleteid ning puidu-ja
turbabriketti alusel. Vedu tasuta.

PROMETS OÜ ostab metsamaad
ja kasvava metsa raieõigust.

Tel 433 3130, 523 8503

info@promets.ee,

Tel 5591 9930,

tooreid halupuid 30-60 cm (lepp,
must lepp, kask, saar) koos veoga. Tel 517 5783

metsakinnistuid ja kasvavat
metsa. Tel 502 4895;
info@pajakapuit.ee

ehituslikku saematerjali, serva-

OÜ ESTEST PR ostab põlluja metsamaad. Tel 504 5215,
514 5215, info@est-land.ee

mata lauda, lepalauda, terrassi-, voodri-ja põrandalauda.
Erinevad profiilid, pikkused ja
laiused. Vedu üle Eesti tasuta.
Tel 528 2268

kasvava lepa raieõigust. Kanarbiku talu. Tel 5373 7294
valikuliselt erinevaid vanu esemeid, nõukaajastja vanemaid.
Raamatuid, ehteid, tarbeklaasi,
mööblit, serviise ja üksikuid portselanesemeid, pilte, postkaarte
jne. Tel 5350 0223

saunaahjusid, kaminaid, pliite.

Soodsalt. Tel 505 4355

suitsuvorsti ja maasinki väikehulgi, kohaletoomisega. Info tel

5196 2628 või 5351 7414
soodsa hinnaga talusealiha.
Vajadusel tükeldame. Info tel
505 9151, 5354 3002

kinnistu Rapla linnas, viited informatsioonile samuti oodatud. Uusi
planeeringuid mitte pakkuda. Tel
506 3873

hobusesõnnikut, 30 L kott 3 €.
Tel 5656 5725

Südamlik kaastunne

Soojuspumpade remont, müük
ja paigaldus, kodumasinate ja

sõiduki kliimaseadmete remont.
Tel 5330 1720 www.kulmaline.ee
Kui soovid Siva bussiteenust,
helista tel 5330 7447, sivaau-

SOOVIN ÜÜRIDA

laagerdunud hobusesõnnikut 40
L kotis. 20 koti ostmisel transport
Ohukotsust 50 km raadiuses
TASUTA. Koti maksumus 3.50 €
Lisainfo tel 514 6552

kollektiiv

Mälestame teenekat
orienteerumise
propageerijat ja eestvedajat

HEINO HEINSALU.

KAARDID ENNUSTAVAD 24 H.
Tel 900 1727, h. 1,09 €/min

Südamlik kaastunne
lähedastele

HEINO VILIPERET.

HEINO VILIPERE
kaotuse puhul.

Siiras kaastunne
lähedastele.

Mälestavad kaasteelised
endisest Päärdu koolist.

Eino, Aino, Ants

Raplamaa orienteerujad

Ohtlike ja suurte puude langetamine. Tel 5175 783
Ohtlike puude langetamine. Tel
5663 2968 või 5340 2068

Katuseehitus (lame-ja viilkatused), üldehitustööd. Tel

5629 8738 info@palmergrupp.ee
3,5 t kopa teenus. Tel 5567 5112
Kasutatud mööbli, vanaraua,
olmetehnika ja muu sodi
(akud, autod, oksad) äravedu.
Tel 5595 6016
Üldehitus, katused, fassaadid
ja viimistlustööd. Tel 5352 9476

ehitus@miltongrupp.ee
Salvkaevude kaevamine, puhastamine ja remont. Vajadusel rõngaste vahetamine. Tel 557 4792

Kallis Atko ja sinu pere!

Südamlik kaastunne Leilile

Südamlik kaastunne armsa
isa
HEINO HEINSALU

kalli abikaasa

kaotuse puhul.
Klassiõed-vennad ja
klassijuhataja Linda

Sügav kaastunne Maarika
Matetskile perekonnaga
kalli
ISA, VANAISA ja ÄIA
surma puhul.

HENNO KAASI

Kevadtuulega läksid
sa teele,

kaotuse puhul.
Aavo

hea mälestus sinust
jäi meelde...

Siiras kaastunne Leilile,

Kallist tädipoega

Herkile ja Kaiele

HENNO KAASI
leinavad

Alu Lasteaia-Algkooli
kollektiiv

ja Olavi

HENNO KAASI

kaotuse puhul.

Rein ja Vaike.

Ellen perega

Rapla Bussipark OÜ pakub
kopplaaduri JCB 4CX Super ning
autobusside (19; 37; 53 istekohta) tellimustööd. Tel 5624 8010
bussipark@gmail.com

mitmesugust

Südamlik kaastunne Maiele
perega isa, äia ja vanaisa
ning Ennule perega venna

Siiras kaastunne Leilile
Iga

perega armsa abikaasa, isa
ja vanaisa

lahkumine on raske,

iga teelesaatmine kurb...

tel 557 5837
VELLO AASAMÄE

Hispaania keel.

elamispinda. Soovitavalt Kohila

Kutsume Teid algajate hispaania
keele suvekursustele esmaspäeviti Loomeruumis (Tallinna mnt
5, Rapla). Info ja registreerimine
a.s.wesman@gmail.com

ahiküte. Tel 513 0513

kaotuse puhul.
Hansa Bussiliinide

Alole ja Atkole perega isa
kaotuse puhul.

Noorpere üürib Raplamaale
valda. Kindlasti peavad olema
pesemisvõimalused. Võib olla ka

Merike Remmelile
ISA

Mälestame

Südamlik kaastunne

Ehitaja leiab tööd, kui helistab

hobusesõnnikut, veisesõnnikut,
rammusat istutusmulda kohaletoomisega. Tel 5330 5174

Su kalmul
mälestuste küünal
las loidab sooja leegiga...

to2007@gmail.com

Raamatupidamine, aruanded.
Tel 505 9669, info@holopoint.ee

Vanametalli kokkuost Raplas
Jürna 2. E-R 9-17, L 10-14.
Tel 5818 8986 www.rauaspets.ee

saetud kuivad ja toored lepa küttepuud 25-60 cm, ka võrkkotis.
Pakume ka puidubriketti. Hinnad
soodsad, tarne kiire! Vedu.
Tel 516 6305

TEENUS

kaotuse puhul.
Helje ja Neeme

HENNO KAASI

Südamlik kaastunne Leili
Kaasile abikaasa, isa ja

kaotuse puhul.

vanaisa

Rapla Spordiveteranide

HENNO KAASI

Koondis

.

KRaplmualtsed

Ford Focus C-MAX 1,8; 92 kW,

MÜÜAKSE

Kehtna vallas maamaja.
Tel 5194 6739

surma puhul.
Avaldame südamlikku

1-toaline möbleeritud korter Raplas Piiri tn 2. Info ja pildid KV.ee.
Tel 5564 7800
3-toaline ahiküttega korter Kohila
vallas, aiamaa. Uus katus, pliit,
ahi, pakettaknad. Tel 5358 5737

kaastunnet Alole ja Atkole
kalli isa

mälestavad ja avaldavad

HEINO HEINSALU
kaotuse puhul.

Riina, Reet ja Andrus

1-toaline remonti vajav korter

kaastunnet Maiele perega
Rein, Vaike, Mare.

1-toaline korter Kehtnas 3/5.
€

Tel 524 8436
Haideaed müüb 7. mail Rapla
Kevadlaadal viljapuid, marjapõõ-

said, ilupuid ja püsililli.
Mazda 323, heas korras, öko-

Koos me kooliradu käinud,
suurde ellu otsisime teed.
Nüüd sa igaviku teele
läinud...
Mälestused
meile jäänud need.

Mälestavad kauaaegsed
naabrid Mahlamäe 6
II sektsioonist
Milvi, Lende, Artur,

Maie, Viivi, Helle, Eha,

Unustamatut klassivenda

Heli

Avaldame kaastunnet
Alole ja Atkole isa

HEINO HEINSALU

Raplas. Info tel 5390 6518
Korter heas korras. Hind 9900

VELLO AASAMÄED

kaotuse puhul.

Riho perega,
Rita ja Maimu

HENNO KAASI

Südamlik kaastunne Maiele

Avaldame sügavat

perekonnaga kalli isa
VELLO AASAMÄE
kaotuse puhul.
Helgi, Ehaja Pilvi
peredega

kaastunnet Herki-Kaarlo ja
Henri Kaasile isa ja vanaisa

mälestab
Rapla Keskkooli 21. lend.

HENNO KAASI

Avaldame kaastunnet

surma puhul.

lahkunu omastele.

Töökaaslased

Expolio OÜ-st

-

noomne, 600 €. Tel 5902 8520

seisnud silikaatkive, 1,5 m aiavõrku, betoonposte, nõukaaegne
tume kolmepoolne riietekapp (all
jalatsikast), Püssi-plaati 18 mm,
soome pappi. Tel 5232 5344

HEINO HEINSALU.
Südamlik kaastunne

Holmes&Meyers/Hakkemeister.

poegadele peredega.

Tel 5192 2723

kuivi küttepuid lahtiselt ja võrgus.
Tel 503 6941

toidu-ja seemnekartulit: ”Laura”,
”Gala”, ”Solist”. Tel 5194 7718

hea mälestus sinust
jääb meelde...

Lõhutud küttepuud, küsi hinda!

2-toaline korter Kehtnas Staadioni tn 4. Info tel 527 9031

Kevadtuultega läksid sa teele,

Mälestame kurbusega head
klassikaaslast

Kaaslased Rapla KK
7. lennust

Sügav kaastunne
Atkole ja Alole peredega
armsa isa ja vanaisa

HEINO HEINSALU
kaotuse puhul.
Maie ja Annika perega

Siiras kaastunne Maie

Jänesele perekonnaga isa,
äia ja vanaisa

HENNO KAAS

22. III 1943 26. IV 2016
–

Mälestame ja jääme meenutama toredaidkoostööaastaid
VELLO

AASAMÄE

sporditööl.
Südamlik kaastunne Leilile ning Kaiele ja Herkile

surma puhul.

peredega.
Lea, Helle, Liivi, Maire, Liia, Eva,

Töökaaslased
operatsioonitoast ja Ülle

Eda, Virve, Ruth, Laine, Toivo,
Olavi, Jaak, Madis, Aarne ja Andres

27

HENNO KAAS

HEINO VILIPERE
26. II 1930

–

Kastundevl

In memoriam

In memoriam

22. III 1943

23. IV 2016

Vilipere.

Elu esimesed neli aastat möödusid Lokutal
Pitsimäe talus, siis kolis perekond Rapla lähistele
Seljamäe tallu. Siit algas 1951. aastal Henno

Heino sai selle aasta veebruari lõpus 86-aastaseks. Kooliga oli ta oma märkimisväärselt
rikka elu jooksul seotud üle poole sajandi. 1961.
aastal alustas ta kehalise kasvatuse õpetajana
tööd Päärdu 8-klassilises koolis, 1968. aasta tõi

olid oma aktiivse eluhoiakuga Heinole suureks
eeskujuks. Isa soov oli, et kõik lapsed saaksid
muusikalise hariduse, ja seetõttu alustas Heino
oma kooliteed Haapsalus, kus tema ja noorem
õde hakkasid õppima viiulit, vanem õde aga
klaverit. See oli perele majanduslikult raske ning
Heino hindas oma vanemate pingutusi, suhtudes
õpingutesse väga tõsiselt.
Loomult oli Heino elav ja tegutsemist vajav
poiss. Ta osales igal võimalusel koolivälises
tegevuses
skautluses, võimlemisringis ning
tuulelohede ja mudellennukite tegemise rin–

gis. Koolipeol esines püramiidide ja muu
akrobaatikaga. Proovis ka maadlust ja poksi.
Parimad tulemused saavutas aga kergejõustikus
keskmaajooksus.
Pärast sõda kuulus Heino Haapsalu rajooni
koolinoorte koondvõistkonda, mille liikmena
vabariiklikel võistlustel osales kergejõustikus,

suusatamises, kiiruisutamises, sportvõimlemises, jalgpallis, jäähokis ja võrkpallis. Samuti
tegeles ta Haapsalu traditsioonilise spordiala
purjetamisega.

1944. aastal arreteeriti Heino isa Kaitseliitu
ja Omakaitsesse kuulumise pärast. Kõikide olmeliste probleemidega tuli seejärel ise hakkama
saada. Suure kohusetunde ja edasipüüdmistahtega õnnestus Heinol lõpetada viiuliõpingud.
Need kulmineerusid 1948. aasta kevadel rajooni
isetegevuse ülevaatusega, mille tulemus viis ta
esinema Estonia kontserdisaali vabariiklikule
lõppkontserdile Tallinnas.
Keskkool jäi pooleli, kuna 1949. aasta
kevadvaheajal läks teekond küüditatute vagunis
Siberisse.

Siberist tagasi jõudnud, töötas ta Märjamaa
rajooni Sipa masina-traktorijaama saekaatris,
ehitustöödel, remonditöökoja raamatupidajana ja
Eesti Põllumajandustehnika Märjamaa osakonna
laojuhatajana.

26. IV 2016

26. aprillil lahkus Henno Kaas, mees, kes
pühendas kogu oma teadliku elu Raplamaa
spordi arengule.
Henno Kaas sündis 22. märtsil 1943 Tallinnas.

Lahkus meie valla elupõline spordimees Heino

eneseteostusvõimalusi otsiva Heino tööle Kohila
Keskkooli.
Õpetajatööd alustas ta alles 31-aastaselt. See
n-ö ettevalmistusaeg oma kutsumuse ametiks
vormis ta just selliseks, nagu ta oli: oma ala
entusiast, kohusetunde musternäidis, nagu
kolleegid teda iseloomustanud on.
Heino sündis 26. veebruaril 1930. aastal
Vormsi saarel pere kolmanda lapsena. Tema
isa töötas Sansby tuletorni ülemana. Vanemad

–

Raplma

koolitee Rapla keskkoolis. Siit võttis ta kogu
eluks kaasa ka spordipisiku.
Juba koolipoisina rajas Henno kodu lähedale
karjamaale pisikese spordiplatsi, kus olid hüp-

Sõnumid

pekastid, jooksurada ja kuulitõukering. Koos
vanema venna ja onupojaga alustati koolipäeva
hommikuse ergutava jooksuringiga. Ka koolis
oli Henno liider, alguses oma klassis, siis juba
kogu kooli ulatuses keskkooli lõpuklassides

4.

–

Märjamaa Töölisnoorte Õhtukoolis keskkooli
viimased klassid. 1961. aastal, pärast sissesaamist Tallinna Pedagoogilise Instituudi kaugõppe
osakonda kehalise kasvatuse erialale asus Heino
tööle õpetajana.
Õpetajaks kujunemise tee oli täis kogemusi,
mis vormisid tõekspidamised järgnevateks aastateks. Elus läbilöömiseks pidas Heino vajalikuks
visadust, kohusetunnet ja tegutsemistahet.
Kohila koolis tööle asunud, valmis 1970.

aastal Heino eestvedamisel keskkooliõpilaste
kevadise tööpraktika käigus kõigi ettenähtud
võistluspaikadega staadion. Järgnesid võimlemislinnak ja kaks korvpalliväljakut. Heino
algatusel ja juhendamisel hakkasid toimuma 9.
klasside jagrattamatkad Lääne-Eesti saartele,
orienteerumine ja süstamatkad.
Kõige keerulisemaks ja suuremaks saavutuseks pidas Heino ise Eesti esindamist
Kohila 15-liikmelise matkagrupiga I üleliidulisel
koolinoorte matkavõistlusel Taga-Karpaatias
1973. aastal ja II üleliidulisel matkavõistlusel
Valgevenes 1976. aastal.
Heino oli imeliselt mitmekülgne inimene,
kes kõigega, millele käed külge pani, ka

täitis ta kooli kehakultuurikollektiivi esimehe
ülesandeid. 1961. aastal osales Henno koos
koolivendade Ülo Flauri ja Andres Keevallikuga
Eesti koondvõistkonna ridades üleliidulisel

koolinoorte spartakiaadil Bakuus.
Pärast keskkooli, 1962. aastal asus Henno
Kaas tööleTallinna metallitoodete tehase Rapla
tsehhis. 1965.–1966. aastal teenis ta sundaega
Nõukogude armees. Demobiliseerudes töötas
paar aastat Rapla KEK-is majandusjuhatajana.
Ta oli kohusetundlik ja täpne töömees, kuid hing
tõmbas mujale, spordi juurde.
1967. a kutsuti Henno Kaas spordiühingu Jõud
Rapla rajooninõukogu kergejõustikutreeneriks,
1968. aastal tehti ettepanek asuda Jõu Rapla
rajooninõukogu spordikooli direktori kohale.
Paralleelselt sellega jätkus kuni 1980. aastani

Kaas Eesti Maaspordi Liidu Jõud juhatusse.
Kõigisse oma ülesannetesse suhtus Henno
Kaas suure vastutustunde ja täieliku pühendumusega. Ka siis, kui tervis hakkas halvenema
ja vaevused andsid järjest jõulisemalt endast
märku. Sõbrad jakaastöötajad mäletavad Hennot
heas mõttes jäärapäise mehena, kes viis ettevõetu
vaikselt ja rahulikult suuremate konfliktideta
alati sihile. Mitte et teda ei oleks olnud võimalik
vajadusel tehtud otsuseid muutma panna, aga
see sai võimalikuks ainult väga põhjaliku
selgitustöö tulemusel. Sõprade jaoks oli Henno

Kaas eelkõige hea ja ustav semu, kellele võis
alati panustada.
Jääme mäletama ja avaldame kaastunnet
lahkunu omastele.

ka aktiivne treeneritöö. 1991. aastal sai Henno
Kaasist Rapla Maakonna Spordiliidu esimene
peasekretär, aastatel 1991-2004 kuulus Henno

hakkama sai oli selleks parandamist vajav
käru, millel koolipoisid olid lehti vedades ratta

Endised kaastöötajad,
kaasvõitlejad ja õpilased

–

alt ära sõitnud, või maalimine akvarellidega. Ta
oli hinnatud laulukaaslane segakooris Loonela
ning kes kord kuulnud, ei unusta Heino vägevat
joodeldamist koosviibimistel.
Heino Vilipere silmapaistvat ja viljakat
tegevust on kõrgelt hinnatud nii riiklikul kui ka
kohalikul tasandil. Teda tunnustati 1984. aastal
teenelise õpetaja aumärgiga, 2005. aastal Kohila

kooli teenetemedaliga ja 2010. aastal Kohila
valla elutöö preemiaga. 2012. aasta augusti lõpus
paigaldati Kohila spordihoone juurde Heino
Vilipere pink kirjaga „Elukestvast tegutsemisrõõmust laetud spordimees“. Sellisena jäämegi
Sind mäletama.
Puhka rahus, kallis kolleeg, õpetaja, sõber!

Heino abiellus ja peres kasvas kaks last,
kellele ta oma vanemate eeskujul võimaldas
muusikalise hariduse. Töö kõrvalt lõpetas Heino

Kohila Vallavalitsus
Kohila Gümnaasium
Kohila Spordikompleks

In memoriam

HEINO HEINSALU
4. IV 1929 29. IV 2016
–

Läinud reedel lahkunud Heino Heinsalu oli pikki
aastaid vahetult seotud Rapla maakonna, siis küll
veel Rapla rajooni põllumajanduse arenguga.
Heino sündis toonases Järvakandi vallas
Laeste külas Otsa talus põllumehe pojana.
Kooliteed alustas Järvakandi (Purku) 6-kl
koolis, keskkooli lõpetas 1948. aastal Raplas.
Samal aastal jätkusid õpingud Tartu Riiklikus
Ülikoolis põllumajandusteaduskonnas. 1951.
aastal viidi ülikooli põllumajandusteaduskond
üle vastasutatud Eesti Põllumajanduse Akadeemiasse, mille Heinsalu lõpetas 1953. aastal

agronoomi kutsega.

Esimeseks töökohaks oli 1953. aastal Rapla
masina-traktorijaam, kus Heino Heinsalu töötas
Südamlik kaastunne

lähedastele
Tuul puude ladvus
tasa kiigub,
me vaikses leinas

Südamlik kaastunne Leilile
perega kalli abikaasa,

langetame pea…

isa ja vanaisa

Südamlik kaastunne

HENNO KAASI

kaotuse puhul.

HENNO KAASI
perele.

Asta, Hilda, Ilmar,
Ülo ja Ants

RÜG-i 52. lennu A-klass

HENNO KAASI

kaotuse puhul.

Rapla Maakonna Spordiliit

Mälestame endist
jahikaaslast

esialgu agrokeemia labori juhatajana ja seejärel
peaagronoomina ning ühtlasi MTJ-i direktori
esimese asetäitjana. Aastatel 1958-1961 oli ta
Põllumajanduse Inspektuuri juhataja ja samal
ajal Rapla rajooni TSN Täitevkomitee esimehe
asetäitja.
Lisaks põllumajandusettevõtetele oli inspektuurile allutatud ka kogu rajooni veterinaarvõrgustik ning hästi tihe oli koostöö Kuusiku
põllumajandusteaduritega. 1961.-1962. aastal
ehk siis väikeste rajoonide ühendamise ajal
täitis Heino Heinsalu Rapla Rajooni TSN
Täitevkomitee esimehe ülesandeid, 1962-1981

Agrotööstuskompleksi (ATK) esimees ja 1983.
aastast kuni pensionile jäämiseni Salutaguse
sovhoosi direktori asetäitja.
Endised kaastöötajad mäletavad Heino
Heinsalu analüütilise ja tõsiselt oma ülesannetesse suhtuva riigiametnikuna, samas äärmiselt
tagasihoidliku inimesena, kes ei seadnud
ennast kunagi esiplaanile. Perekond oli talle
äärmiselt oluline. Mõni kuu tagasi saatis Heino

viimsele puhkusele abikaasa Salme ja läks nüüd
talle järele. Ju tal oli raske siin üksinda edasi
toimetada. Kergendagugi see teadmine leinajate
lahkumisvalu.

oli täitevkomitee esimehe asetäitja ja põlluHENNO KAASI.

Lelle jahimehed

majandus

valitsuse juhataja,

1981-1983 Rapla

Endised kaastöötajad ja sõbrad

mai

2016
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Kuhu

min a

Raplma

Sõnumid

4.

mai

2016

KINO
MÄRJAMAA KINO "HELK"
„kapten ameerika: kodusõda“ (USa, 3D)
4. mai kl 16.30,21.15
10. mai kl 18.30,21.15
„Chocolat“ (Prantsusmaa)
4. mai kl 19.15
5. mai kl 17 19
„alt üles“ (USa, alla 16aastastele keelatud)
5. mai kl 21
6. mai kl 17,19.15
„neetud naabrid 2“ (USa)
6. mai kl 21.30
8. mai kl 19,21
10. mai kl 16.30
„Prääksud“ (Venemaa, 3D joonisfilm, eesti
keeles)
8. mai kl 15,17
–

MUUSEUM
JÄRVAKANDI KLAASIMUUSEUM
Püsiväljapanek „136 aastat Järvakandi
klaasitööstust“

„Tindipotid ja -pudelid järvakandi
klaasimuuseumi kogudest“
Muuseum avatud K, N, R kl 11-18 L 11-15,
tel 518 2610 ja 5390 4677

(lastekogu)
Märjamaa gümnaasiumi saviringi aveART
keraamikanäitus „kiisud-miisud“ (lastekogu)

Maidla kalmetest“
Püsinäitus „eesti talupoja elu 19. sajandil ja
Mahtra sõda“
Muuseum avatud T-L kl 11-18

SILLAOTSA TALUMUUSEUM
„Velise vallavalitsuse tegemised aastatel 19181944 Rahvusarhiivi materjalide põhjal“
Püsinäitus „Märjamaa ja Vigala kihelkonna
inimeste ning aja lugu“
Avatud E-P kl 10-17
HAGERI MUUSEUM
Põllenäitus

Püsinäitused „Maa-apteek“, „kihelkonnakeskus
Hageri“ (fotonäitus)
Avatud T, K, N kl 11-16, tel 5648 3828 või e-post
virve.õunapuu@kohila.ee

NÄITUS
Näitus„Haruldasi 5.-13. sajandi muinasleide
Maidla kalmetest“
Mahtra talurahvamuuseum
Meremaalide näitus „Meremaagia“

Järvakandi kultuurihall

kunstikonkursi „Üllatav leid 2016“ näitus

Loe ja meisterda!

janina Päädami fotonäitus “Minu kodused

kaunitarid”
Teemanäitus “luiged”
kollektsioon

-

ene kanguri

näitus “korvid ja korvikesed”.
ene kanguri kollektsioon
Raikküla kultuurikeskus, näituse külastamiseks
helistada tel 516 0783

Hiie Ivanova karikatuuride näitus
Huumorimuuseum (Purku koolimaja)
Seppo Tuomi fotonäitus lüüdidest ja
Lüüdimaast (fuajees, avamine 6. mai kl 17)

Kroonitud pead: Külliki Järvila graafikanäitus
Kaunimad Eesti raamatud (vitriinis)
Tarvo Aro Meti vitraažinäitus
„Päikesesümbolid“

Ermi Littoveri eksliibrised (vitriinis)
Rapla keskraamatukogu
Mikk allase tööde näitus „aeg“
Rapla, Pargi resto

Ermi Littover
Rapla kultuurikeskuse Rütmani galerii
aivar andre fotonäitus “looduse ilu ja võlu”
Rapla vallamaja II korrus

Rapla riigimaja kunstikonkursi ideekavandite
näitus

Rapla riigimaja fuajee

TEATER
lasteetendus„kaunitar ja koletis“. endla teater
Märjamaa rahvamaja, 4. mai kl 11

„lambaarst“. lasteteater Trumm
Kuimetsa rahvamaja, 5. mai kl 10

kirikäpiknukud

Merike Halliku portselaninäitus „kevad“
Kohila raamatukogu
Piret Kuutoki vaibanäitus
Tohisoo mõisa keldrigalerii
näitus „Tuulelipud ja taevakirjad“
Kohila Tornigalerii (Viljandi mnt 1), avatud kiriku
lahtioleku aegadel või leppida kokku tel 5623 0741

Kohila kunstikooli õpilaste tööde näitus
Kohila vallamaja

Näitus„Pitse, satse, tekke ja muid näputöid
Sillaotsa muuseumist“ (kodulootuba)
Vanad kohviveskid ja samovarid. Näitus
erakogust (mai lõpuni)
2.-3. kl õpilaste meisterdatud „nukud“

„ohver“. Haimre näitetrupp Mokakobin
Haimre rahvamaja, 6. mai kl 19
„Henrik Normanni uskumatud seiklused New
Yorgis“. komöödiateater
Rapla kultuurikeskus, 10. mai kl 19

KONTSERT
Kehtna valla lastekoori Kraaks 10.

juubelikontsert
Kehtna MTK saal, 6. mai kl 18
kate ja Tõun „lood ja laulud“
Varbola rahvamaja, 6. mai kl 19

Raplamaa laulukarusselli finaalkontsert
Järvakandi kultuurihall, 7. mai kl 15

Emadepäeva kontsert kõigile kallitele
Kuimetsa rahvamaja, 7. mai kl 16

11

Sulgpalliklubi Valge Hani sulgpallivõistlus
Rapla, Sadolini spordihoone, 7. mai kl 14

Jalgpalli IV liiga Põhi/Lääs piirkonna
kohtumine: Raplamaa JK Märjamaa vs Tallinna
jk jalgpallihaigla
Märjamaa gümnaasiumi staadion, 7. mai kl 18

Kohila SK kevadturniir korvpallis

Rapla keskraamatukogu, 4. mai kl 16.30

Kohila spordihoone, 7.-8. mai

Vanaemade maipidu
Rapla kultuurikeskus, 5. mai kl 18

Paul Kerese XXVII mälestusturniir males
Rapla vallamaja, 8. mai kl 10

Rapla XIV kevadlaat
Rapla kultuurikeskuse ümber, 7. mai kl 9-15
Rapla Elujõu keskuse ürdiaia rajamise
talgupäev
Elujõu keskus (Viljandi mnt 72G),
7. mai kl 11

Rapla maakonna koolinoorte kergejõustiku

Põnnide paraad
Kohila Lastepark, 7. mai kl 11.15

Nõid Nastja Raplas

esivõistlused
Kohila spordikompleks, 10. mai kl 11

Rapla maakonna koolinoorte kergejõustiku
karikavõistlused
Kohila staadion, 10. mai kl 15

Jalgrattakross lastele
Kohila staadion, 10. mai kl 18.30

Esoteerika keskus (Telliskivi 1),
7. mai kl 15

TV 10 olümpiastarti IV etapp
Kohila staadion, 11. mai kl 13

Emadepäeva pidu
Sutlema küla, 7. mai kl 17

Raplamaa orienteerumispäevak
Kohila vald, Lümandu,
11. mai kl 17-18.30 (start)

Kogu rahva pidu
Kaerepere, Valtu seltsimaja, 7. mai kl 19

SPORT

KIRIKUTEATED
EELK RAPLA MAARJA-MAGDALEENA

KOGUDUS

Kohila pikamaajooksusarja I etapp, 3000 m
Kohila spordikompleks, 4. mai kl 19

Taevaminemispüha jumalateenistus
Rapla kirik, 5. mai kl 12
"Teeme ära" talgupäev: kiriku kevadine

Alexela korvpalli meistriliiga: Avis Rapla vs BC
Kalev/Cramo
Rapla, Sadolini spordihoone, 4. mai kl 19.10

suurpuhastus

Koolinoorte murdmaajooksu MV
Rapla Vesiroosi terviserada, 5. mai kl 11

Rapla kirik, 7. mai algusega kl 9
Emadepäeva perejumalateenistus
Rapla kirik, 8. mai kl 12
Emadepäeva jumalateenistus

Ootame teateid sündmuste kohta iga nädala reedeks meiliaadressil
kuulutused@sonumid.ee. Tel 489 2130.
Järgmine "KUHU MINNA" ilmub 11. mai lehes.

„Peegeldused“ (kuni 15. maini)
Raplamaa kaasaegse kunsti keskus
(Tallinna mnt3b),T-P kl 15-18

Kirju kirikari. Rapla lasteaia Naksitrallid
õpetaja Tiina Toomi kiriloomad ja

Kehtna raamatukogu

MITMESUGUST

Raplamaa kunstnike portreenäitus

„kahe lugu“. endla teater
Märjamaa rahvamaja, 4. mai kl 19

Fotonäitus 2015. a Kehtna mõisapäevadest
„elamusterohke mõisapäeva meenutusi“

Mai-Agate Väljataga loeng
Esoteerika keskus (Rapla, Telliskivi 1),
5. mai kl 18

Kehtna kunstide kooli galerii

Avo Päädami maalid

koolitus/loeng

juhitavad mudellennukid (lastekogu)
Märjamaa valla raamatukogu
Märjamaa rahvamaja Ly galerii

TU14-klassi Eesti MV korvpallis
Rapla korvpallikool, 7. mai algusega kl

Hageri rahvamaja, 10. mai kl 19

Väike keraamikanäitus „ahvid ja elevandid“
(lastekogu)
„lõbusad kalakesed“. Pillerpalli lasteaia
Karikakra rühma laste tööde näitus (lastekogu)
Tarmo Toimetaja meisterdatud raadio teel

(saalis)

MAHTRA TALURAHVAMUUSEUM
näitus„Haruldasi 5.-13. sajandi muinasleide

Hingemuusika kontsert. Esinevad Pirjo
Levandi (vokaal), Kaido Kodumäe (kitarr)

Henrik Normanni
uskumatud seiklused New Yorgis
Broadwayl 9.-16. jaanuaril 2016 kirja pandud
tekst põhineb tõestisündinudlool. Käesoleva aasta alguse veetis Henrik Normann
New Yorgis, elades Times Square’il, hotelli

Crowne Plaza 46. korrusel, toas number
4637.

Pärast äpardusi lennujaamas, kummalisi
intsidente lennukis ja konflikte vastuvõtulauas ei oleks ta eales uskunud, et visiit
New Yorki saab edasi veel ainult hullemaks
minna.
Enam ei jäänud muud üle kui kõik üles
kirjutada. Äratundmisrõõmu jagub kõigile,
kes ise vähegi maailmas ringi reisinud on.

Väikesed liialdused teenivad ainult üht
eesmärki vaatajatel peab lõbus olema.
Lavale astuvad ka mitmed riigijuhid ja
avaliku elu tegelased, sest kes oskaks neid
veel paremini parodeerida kui mees-naguorkester Henrik Normann ise.
Kohustuslik kõigile, kes naljast lugu
peavad! Komöödiateatri etendus „Henrik
Normanni uskumatud seiklused New
Yorgis“ esietendub Türil 3. mail ja on
Rapla kultuurikeskuses 10. mail kell 19
(tel 489 4124). Muide, 29. aprilli saates
“Nädalalõpp Kanal 2ga” tutvustas Normann
oma eelseisvat teatrituuri, kusjuures tema
soojendusesinejaks on Taavi Rõivas.
–

Foto: Komöödiateater

Neljapäev 5.05

reede 6.05

laupäev 7.05

06.55 Terevisioon 08.55 Draamasari Maahaigla. Eetrisurm
(The Royal, Inglise 2009) 09.50
Terevisioon* 11.50 Kahekõne*
12.15 Kapital* 12.45 Foorum
(subtiitritega) 13.45 Euroopa
laulud 2016* 14.10 MI. Luikede järv* 14.40 Muusikadokk
Missioon “Mozart” 15.35 Anima tsoon. Priit Tender, Ülo Pikkov, Kaspar Jancis (ETV 2001)
16.00 Draamasari Holby City
haigla. X-Y factor 17.00 Aktuaalne kaamera 17.10 Draamasari Õnne 13 (Eesti 2006)
17.40 Draamasari Maahaigla.
Eetrisurm 18.30 Aktuaalne
kaamera 19.00 Ringvaade
19.35 Komöödiasari Hyacinth
Bucket 20.10 Draamasari Armastus Berliinis. Armastus
on tugevam kui surm (Saksa
2013) 21.00 Aktuaalne kaamera. Ilm 21.30 Sport 21.40
Mängufilm Vahemees 23.10
Pealtnägija* 23.55 Ringvaade* 00.33 ERR.ee uudised

07.30 Kosmoselendurid 07.40
Indiaanipoiss Yakari 07.55
Tegus Timmu 08.05 Beni ja
Holly väike kuningriik 08.15
Tuutu ja Potsu 08.40 Eddie ja
karupätsu 08.50 Säde 09.05
Meie inimesed. Laur ja Raul*
09.30 Teaduspalavik 10.00
Maahommik 10.45 Õnne 13
11.15 Pealtnägija 12.00 Hommik Anuga* 13.15 Osoon*
13.45 Hingetu 14.30 Veripunane väli 15.20 Teel jalgpalli
EM 2016 finaalturniirile 15.50
Premium liiga. Rakvere JK Tarvas Tallinna FC Infonet 18.00
Ajujaht 2016 18.30 AK 18.40
Kuninglik aednik 19.45 Uue
aja asjad. Poed ja turud 20.05
Reisile minuga. Atlase mäed ja
Essauira linn 20.30 Õnne 13
23 21.00 AK. Ilm 21.20 Sport
21.35 Eurovisiooni parimad
laulud 23.05 Midsomeri mõrvad. Surmav kunst 00.35 Derek 01.03 ERR.ee uudised

07.00 Animasarjad 08.15
Lastetuba 08.30 Saara ja part
08.35 Priit ja Prääks 08.50
Minu lemmikloom
09.00
Ringvaade* 10.05 Holby City
haigla 11.05 Smallville 11.45
Eesti muusikavideod 12.16
ERR.ee uudised 15.30 Karusmarjad metsikus looduses
15.50 Lola Pikk-kõrv 16.00
Lastetuba 16.10 Animasarjad 16.55 Maša ja karu 17.05
Eddie ja karupätsu 17.15
Klumpsud 17.20 Rüütel Rooste 17.35 Siilipoiss Alfredi seiklused 17.45 Beni ja Holly väike
kuningriik 18.00 Tuutu ja Potsu 18.20 Hiir Hops 18.30 Lastetuba 18.45 Tugitoolisport
18.55 Karusmarjad metsikus
looduses 19.20 AK (vk) 19.30
Tuled surnuks! 20.20 Allveelennud 20.30 MI. Luikede järv
21.00 OP* 21.30 Kultuuriuudised 21.35 Teatriõhtu Nisa
22.40 Premiere 23.40 Kaardimaja 00.39 ERR.ee uudised

09.00 Kolmik küberkulda
kaitsmas 09.25 Lammas Shaun
09.30 Priit ja Prääks 09.45
Väike kummitus Laban 09.50
Klumpsud 10.00 Džungliässad 10.10 Põrsas Peppa 10.15
Rüütel Rooste 10.35 Karusmarjad metsikus looduses
11.00 Tuled surnuks! 11.50
Kommentaare. Verekivi 12.00
Verekivi 13.15 Õigusemõistmine kõigile 15.10 Vaesus? Värvid tolmus 15.15 Saladuslik
Aafrika 15.45 Eesti muusikavideod 16.15 Smallville 17.00
Justin ja vaprad rüütlid 18.40
Põrsas Peppa 18.45 Lammas
Shaun 18.50 Säde 19.05 Tegus Timmu 19.20 AK (viipek)
19.30 Köögikodanikud 20.00
Keskkonnakuu 21.00 ehh, uhhuduur 21.30 Õhinapõhised
Peruus 22.00 Surm lugusid
elust. Surma turg 22.55 Riigimehed 23.25 Maailma kino
Sils Maria pilved 01.30 ERR.ee
uudised

pühapäev 8.05

esmaspäev 9.05

Teisipäev 10.05

Kolmapäev 11.05

06.55 Terevisioon 08.55 Draamasari Maahaigla. Meie aja
kangelane 09.50 Terevisioon*
11.50 Maahommik* 12.35 Islandi taluköök (Islandi 2013)*
13.05 Hommik Anuga* 14.20
(subtiitritega)*
Kahekõne
14.45 Ajujaht 2016 15.15 Iloline inemine. Suure südamega Juta ja Uuno Kendra (ETV
2010) 15.30 Reisisari Reisile
minuga. Atlase mäed ja Essauira linn* 16.00 Draamasari
Holby City haigla. Ikka ringiratast 17.00 Aktuaalne kaamera
17.10 Õnne (Eesti 2006) 17.40
Draamasari Maahaigla. Meie
aja kangelane 18.30 Aktuaalne kaamera 19.00 Ringvaade
20.05 Osoon 20.35 Meie inimesed. Külliki 21.00 Aktuaalne kaamera. Ilm 21.30 Sport
21.40 Välisilm 22.10 Välisilma
dokk Terroriaasta 2015 23.05
Kriminaalsari Langus 00.35
Ringvaade* 01.42 ERR.ee uudised

06.55 Terevisioon 08.55
Draamasari Maahaigla. Pinna
all 09.50 Terevisioon* 11.50

06.55 Terevisioon 08.55 Draamasari Maahaigla. Vaenlane
omade seast (The Royal, Inglise 2009) 09.40 Terevisioon*
11.40 OP* 12.00 Draamasari
Holby City haigla. Vange mitte võtta (Holby City, Inglise
2009) 13.00 Riigikogu infotund 14.00 Eurovisiooni lauluvõistlus 2016. 1. poolfinaal*
16.05 Kriminaalsari Hercule
Poirot. Uskumatu vargus (Agatha Christie’s Poirot, Inglise
1988)* 17.00 Aktuaalne kaamera 17.10 Draamasari Õnne
13 (Eesti 2006) 17.40 Draamasari Maahaigla. Vaenlane omade seast (The Royal, Inglise
2009)* 18.30 Aktuaalne kaamera 19.00 Ringvaade 20.05
Pealtnägija 21.00 Aktuaalne
kaamera. Ilm 21.30 Sport
21.40 Foorum 22.40 Draamasari Veripunane väli (The
Crimson Field, Inglise 2014)
23.30 Ringvaade* 00.39 ERR.
ee uudised

ETV
06.55 Terevisioon 08.55 Draamasari Maahaigla. Manöövrid 09.50 Terevisioon* 11.50
Pealtnägija* 12.45 Meie inimesed. Laur ja Raul* 13.10 Vabariigi kodanikud (subtiitritega)* 14.05 Ajavaod. Sillamäe
pomm (ETV 2010) 14.30 Eesti
lood. Stromka (Eesti 2014)
15.05 Draamasari Elu parim
aeg 16.00 Draamasari Holby
City haigla. Bette Davise silmad (Holby City, Inglise 2009)
17.00 Aktuaalne kaamera
17.10 Draamasari Õnne 13
(Eesti 2006) 17.40 Draamasari Maahaigla. Manöövrid (The
Royal, Inglise 2009)* 18.30
Aktuaalne kaamera 19.00
Ringvaade 20.05 Kahekõne
20.30 Ajujaht 2016 21.00
AK. Ilm 21.30 Sport 21.40
Kapital 22.10 MI. Luikede järv
22.35 Muusikadokk Missioon
“Mozart” (Mission Mozart.
Saksa 2014) 23.30 Ringvaade*
00.38 ERR.ee uudised

-

07.30 Siilipoiss Alfredi salapärased seiklused 07.40 Hiir

Hops 07.50 Rüütel Rooste
08.00 Tegus Timmu 08.15 Oktonaudid 08.25 Indiaanipoiss
Yakari 08.35 Maša muinasjutud 08.45 Lastetuba 09.00 Tähendamisi. Emadepäev 09.05
Prillitoos
10.00
Hommik
Anuga 11.15 Islandi taluköök
11.45 Arvo Pärt. Neli lastelaulu 12.00 Emadepäeva kontsert. Estonia kontserdisaalist
13.15 Loodusdokk Kuninglik
aednik 14.15 Reisile minuga
14.40 Vahemees 16.10 Ema
laulud 16.30 Hyacinth Bucket 17.00 Midsomeri mõrvad
18.30 Aktuaalne kaamera
18.45 Emadepäeva kontsert
Raekoja platsil 20.10 Hercule
Poirot 21.00 Aktuaalne kaamera. Ilm. Nädal 21.40 Sport
22.00 Langus 23.30 Armastus
Berliinis. Armastus on tugevam kui surm 00.20 Kuritegu
01.22 ERR.ee uudised

Tähendamisi.
Emadepäev*
11.55 Prillitoos (subtiitritega)* 12.50 Osoon (subtiitritega)* 13.20 Välisilm* 13.50
Dokfilm Nagu tühjaks pigistatud sidrunid. Itaalia kriisis
14.45 Rohke kalatuur (ETV
2015) 15.15 Draamasari Hingetu (Inglise 2013)* 16.00
Draamasari Holby City haigla. Surveavaldus (Holby City,
Inglise 2009) 17.00 Aktuaalne kaamera 17.10 Draamasari Õnne 13 (Eesti 2006) 17.40
Draamasari

Maahaigla.

Pinna

all (The Royal, Inglise 2009)*
18.30 Aktuaalne kaamera

19.00 Ringvaade 20.05 Vabariigi kodanikud 21.00 Aktuaalne kaamera. Ilm 21.30
Sport 21.40 OP 22.00 Eurovisiooni lauluvõistlus 2016. 1.
poolfinaal 00.05 Ringvaade*
01.13 ERR.ee uudised

ETV 2
07.00 Animasarjad 08.15
Lastetuba 08.30 Animasarjad
08.50 Muumide maailm 09.00
Ringvaade* 10.05 Holby City
haigla 11.05 Õhinapõhised
Peruus 11.30 Ööülikooli rännakud 12.31 ERR.ee uudised
15.30 Karusmarjad metsikus
looduses 15.55 Lola Pikk-kõrv
16.00 Lastetuba 16.20 Minu
lemmikloom 16.30 Animasarjad 17.00 Džungliraamat
17.10 Mukk ja Tšavapa 17.25
Rüütel Rooste 17.35 Siilipoiss
Alfredi seiklused 17.45 Priit ja
Prääks 18.00 Zorro seiklused
18.20 Saara ja part 18.30 Lastetuba 18.45 Lola Pikk-kõrv
18.50 Kriksatrullid 18.55 Karusmarjad metsikus looduses
19.20 AK (vk) 19.30 4x4 20.00
Keskkonnakuu 21.00 ehh,
uhhuduur 21.30 Kultuuriuudised 21.35 Kaardimaja 22.30
Riigimehed 23.00 Eesti TOP 7
23.50 Keskkonnakuu 01.25
ERR.ee uudised

09.00

Päikeselaegas 09.50

Väike printsess. Emadepäev
10.05 Peeter Pikk-kõrv. Lugu
emadepäeva koogist 10.20
Tähelepanu, start. Poolfinaalid* 11.00 ehh, uhhuduur 4
11.30 Animafilm Maraton
11.45 Teater laulab. Rakvere
teatri Vabalaulu Selts 11.55
Jaanituli 13.15 Sõudmise
EM Saksamaal 15.50 Rakvere majahoidja. Toomas Suuman 16.50 Teine kodu 17.00

07.00 Animasarjad 09.00
Ringvaade* 09.35 Vaba tahe
10.05 Holby City haigla 11.05
Mängumuutja 12.55 Emadepäeva kontsert* 14.12 ERR.
ee uudised 15.30 Peetrikese
unenägu 15.50 Põrsas Peppa

07.00 Animasarjad 08.15 Lastetuba 08.25 Põrsas Peppa
08.30 Saara ja part 08.40 Priit
ja Prääks 08.50 Väike kummitus Laban 09.00 Ringvaade*
10.05 Holby City haigla 11.05
Kiwa. Paranoia 12.05 Eesti
muusikavideod 12.35 Saladuslik Aafrika 13.00 Teel jalgpalli EM 2016 finaalturniirile
13.29 ERR.ee uudised 15.30

07.00 Animasarjad 08.15 Lastetuba 08.30 Hiir Hops 08.40
Beni ja Holly väike kuningriik 08.50 Muumide maailm
09.00 Ringvaade* 10.05 Holby City haigla 11.05 Mõistlik
või mõttetu 11.30 Eesti TOP
7* 12.23 ERR.ee uudised
15.30 Karusmarjad metsikus
looduses 15.55 Lola Pikk-kõrv
16.00 Lastetuba 16.15 Muumide maailm 16.25 Fiksikud
16.30 Kessu 16.55 Animasarjad 17.20 Cedric 17.35 Väike
printsess 17.50 Priit ja Prääks
18.00 Džungliässad 18.10
Kati ja Mimmu 18.20 Hiir
Hops 18.30 Lastetuba 18.45
Lola Pikk-kõrv 18.50 Põrsas
Peppa
18.55 Karusmarjad
metsikus looduses 19.20 AK
(viipekeeles) 19.30 Jõulud Vigalas 21.00 Härra Vene maailm 21.30 Kultuuriuudised
21.35 Kaaperdamine 23.15
Terroriaasta 2015 00.10 Vaba
maa 00.36 ERR.ee uudised

Kolmik küberkulda kaitsmas
17.25 Põrsas Peppa. Vanaisa
väike rong 17.30 Buratino tegutseb jälle. Ametid 18.00 Tähelepanu, start. Finaal 18.35
Sulle, emake 18.55 Tugitoolisport. Stiani jõukatsumine
SMS-iga 19.00 Tom ja Fluffy
19.10 Tegus Timmu 19.20 Aktuaalne kaamera (viipekeeles)
19.30 Teemaõhtu. Eesti Laul
2016. Finaal 22.00 Teemaõhtu. Euroopa laulud 2016 00.20
ERR.ee uudised

16.00 Lastetuba 16.15 Väike
kummitus Laban 16.20 Fiksikud 16.25 Zou 16.40 Koll
Molly 16.45 Cedric 17.00 Mily
murrab pead 17.10 Pipi Pikksukk 17.35 Džungliraamat
17.45 Priit ja Prääks 18.00
Zorro seiklused 18.20 Saara
ja part 18.30 Lastetuba 18.45
Lola Pikk-kõrv 18.50 Põrsas
Peppa
18.55 Karusmarjad
metsikus looduses 19.20 AK
(viipekeeles) 19.30 Teel jalgpalli EM 2016 finaalturniirile
19.55 Ööülikooli rännakud
20.55 4x4 21.25 Üks lugu.
Reet Aus 21.30 Kultuuriuudised 21.35 Kiwa. 22.35 Hamlet
00.30 Eesti muusikavideod
00.52 ERR.ee uudised

nädalat armumiseks 00.40
Erootikatäht Monica Velour
02.25 Teemandirööv 04.05
Nädalalõpp Kanal 2ga* 05.20
Reporter+* 05.50 Heeringas
Veenuse õlal*

06.15 Tagasi Saint Tropez’s.
Mu õde on mõrvar 07.00 Aedniku aabits 07.30 Hubert jaTakako 07.55 Pöörased jänesed
08.25 Galileo* Kuidas mõeldi
välja lasanje? 09.25 Kuldvillak
10.00 Nädalalõpp Kanal 2ga
11.30 Suur komöödiaõhtu
13.00 Naabriplika*. Usuküsimus 14.00 Pilvede all 15.00
Kallimast kallim Itaalia 17.00
Katie Fforde. Miks ma nõus
olin? 19.00 Reporter+ 19.35
Parim pakkumine 20.25 Sajandi armastus. Rüstem pashal õnnestub välja selgitada,
kes saatis mässulistele kulda.
Süleiman laseb oma suurvesiiri hukata ja Fatma jääb taas
leseks 22.15 Velveti moemaja.
Mäng 23.45 Takso 00.15 Kaks
nädalat armumiseks 02.10
Erootikatäht Monica Velour
03.55 Katie Fforde. Miks ma
nõus olin? 05.25 Reporter+*
05.50 Heeringas Veenuse õlal

06.15 Mr Bean 06.45 Preili
Moon 07.00 Chaplin ja sõbrad 07.10 Meie Charly 08.00
Reporter* 09.00 Reetmine
10.00 Itaalia pruut 11.00 Kodus ja võõrsil 11.30 Sajandi
armastus 13.35 Parim pakkumine 14.25 Kuldvillak 15.00
Küladetektiivid. Püha Antoniuse jälg 16.00 Meie Charly. Unetus Potsdamis 17.00
Itaalia pruut 18.00 Reetmine
19.00 Reporter 20.00 Köök.
Sheff läks Helenast lahku ja
ripub nüüd Maksi küljes 20.30
Kodutunne 21.30 Naabriplika. Õnged näljastele 22.30
Dokfilm Venelaste “Püha sõda”
23.35 Must nimekiri. Alistair
Pitt 00.30 Roaldi nädal. Kas
piim saab otsa? 01.30 Velveti moemaja 02.45 Guinness
World Records metsikud rekordid 03.35 Reporter* 04.25
Galileo* ? 05.10 Uus võimalus
05.35 Doktor Oz

13.30 Köök 14.00 Dokfilm Venelaste “Püha sõda” 15.00 Küladetektiivid. Reklaam laibale
16.00 Meie Charly. Aususega
jõuabkaugemale 17.00 Itaalia
pruut 18.00 Reetmine 19.00
Reporter 20.00 Takso 20.30
Radar 21.30 Viimane võmm.
Surm eetris 22.30 Krimi 23.00
Terminaator 3 Masinate mäss
01.20 Mõrvaennetajad.Varjukast. Reese peab kaitsma Afganistanis surnud sõduri õde
02.10 Must nimekiri*. Alistair
Pitt 02.55 Reporter 03.50 Klikitähed. 04.15 Hooaeg 04.55
Uus võimalus 05.25 Doktor
Oz. Õnnelikkuse nipid

06.15 Mr Bean 06.45 Preili
Moon 07.00 Chaplin ja sõbrad 07.10 Meie Charly. Aususega jõuab kaugemale 08.00
Reporter* 09.00 Reetmine
10.00 Itaalia pruut 11.00 Kodus ja võõrsil 11.30 Viimane
võmm*. Surm eetris 12.30
Takso 13.00 Radar 14.00
Selfridge’i kaubamaja 15.00
Küladetektiivid. Preisi õudus
16.00 Meie Charly. Peremees
majas 17.00 Itaalia pruut
18.00 Reetmine 19.00 Reporter 20.00 Suur lotokolmapäev
-Rooside sõda 21.00 Saladused 21.30 Pilvede all. Andresel on Erikule ja Maimule ettepanek 22.30 Saage tuttavaks.
Jaak Madison 23.00 Unustamatu. Omega tund 23.55
Southland 00.50 Nuuskija.
02.45 Mõrvaennetajad 03.30
Reporter* 04.20 Klikitähed
04.45 Rooli võim 05.10 Uus
võimalus 05.35 Doktor Oz

06.30 Kirgede torm 07.25
Minu väike poni 07.50 Monsuno 08.15 Littlest Pet Shopi
väikesed lemmikud 08.40
Minu väike poni 09.05 Simpsonid 10.00 Hardi köök.
Vene köögi lainel 10.30 Meie
lemmikud 11.00 Nurgakivi
11.30 Naistesaade 12.00 Kättemaksukontor: Seadus on
seadus 13.05 Armastuse laul
14.35 Eesti halvim autojuht
15.40 Midsomeri mõrvad:
Kohtupäev. Kohalik varas ja
seelikukütt tapetakse jõhkralt
hanguga. 17.55 Doktor Silva
19.00 Seitsmesed uudised
19.30 Shrek 2 21.20 Shrek
4-D: lord Farquaardi kummitus
21.30 Padjaklubi: Põgenevad
pruudid* 22.30 Kuidas saada
Broadway staariks 00.35 Alex
Cross 02.30 Midsomeri mõrvad: Kohtupäev 04.15 Meie
lemmikud 04.40 Nurgakivi
05.10 Seitsmesed uudised.
Nädalalõpp

05.40 Kirgede torm 07.25
Minu väike poni 07.50 Monsuno 08.15 Littlest Pet Shopi väikesed lemmikud 08.40 Minu
väike poni* 09.05 Simpsonid:
Komistades kuulsustele 10.00
Shrek 2 11.50 Shrek 4-D: lord
Farquaardi kummitus 12.00
Me armastame Eestit 13.35
Naabrist parem 14.35 Stop!
15.05 Võimalik vaid Venemaal
15.40 Midsomeri mõrvad:
Haua tagant 17.55 Kättemaksukontor19.00
Seitsmesed
uudised. Nädalalõpp 19.30
Pühapäev Sepoga 21.30 Mf
007 ja igavene homne 00.00
Weekender 00.35 S.H.I.E.L.D.i
agendid: Sild 01.30 Ameeriklased: Walter Taffet. Philip ja
Elizabeth ajavad jätkuvalt KGB
asju 02.20 Grey anatoomia:
Armastus, kaotus ja pärand
03.10 Midsomeri mõrvad:
Haua tagant* 04.55 Seitsmesed uudised. Nädalalõpp
05.25 Kirgede torm

06.15 Teismelised ninjakilpkonnad 06.40 Kung fu panda
07.05 Winxid 07.30 Kung fu
panda* 07.55 Metskass 08.55
Meisterkokk 09.50 Kirgede
torm 10.55 Vaprad ja ilusad
11.25 Top Shop 11.40 Stop!
12.10 Pühapäev Sepoga. Finaal 14.10 Südameasi. Emaduse võlu ja vaev 15.15 Vaprad ja ilusad 15.50 Kirgede
torm 17.00 Metskass 18.00
Meisterkokk 19.00Seitsmesed
uudised 20.00 Selgeltnägijate
tuleproov. Suurimad imed
21.30 KolmeDok. NõiaringAlkoholismist ausalt 22.30 Xmehed. Tulevase möödaniku
päevad 01.10 24. elada veel
üks päev. 9. päev. 13.00 14.00
02.10 Viimane tõeline mees.
Vanessa teeb Kyle’i terveks
02.35 KolmeDok. Nõiaring
Alkoholismist ausalt* 03.25
Minimissid 04.10 Stop! 04.35
Seitsmesed uudised 05.25 Südameasi.

06.15 Teismelised ninjakilpkonnad 06.40 Kung fu panda
07.05 Winxid 07.30 Kung fu
panda 07.55 Metskass 08.55
Meisterkokk 09.50 Kirgede
torm 10.55 Vaprad ja ilusad
11.25 Top Shop 11.40 Selgeltnägijate tuleproov. Suurimad imed 13.10 KolmeDok.
Alkoholismist auNõiaring
salt 14.10 Südameasi 15.15
Vaprad ja ilusad 15.50 Kirgede
torm 17.00 Metskass 18.00
Meisterkokk 19.00 Seitsmesed uudised 20.00 Kaua võib!
20.30 Suletud uste taga. Hiline isadustest 21.30 Padjaklubi 22.30 Faktuaalse kaamera
parimad naljad 23.00 Mf 007
ja igavene homne 01.10 24.
elada veel üks päev. 9. päev.
14.00
15.00 02.10 Viimane
tõeline mees. Tänupüha 02.30
Padjaklubi. Hiina pidu 03.20
Suletud uste taga 04.10 Kaua
võib!* 04.35 Seitsmesed uudised 05.25 Südameasi

06.15 Animasarjad 07.05
Winxid 07.30 Kung fu panda* 07.55 Metskass 08.55
Meisterkokk 09.50 Kirgede
torm 10.55 Vaprad ja ilusad
11.25 Top Shop 11.40 Kaua
võib! 12.10 Suletud uste taga
13.10 Padjaklubi. Hiina pidu
14.10 Südameasi. Kadunud
lapsed 15.15 Vaprad ja ilusad
15.50 Kirgede torm 17.00
Metskass 18.00 Meisterkokk
19.00 Seitsmesed uudised
20.00 Naabrist parem 21.00
Võimalikvaid Venemaal 21.30
Juurdlust viivad läbi sensitiivid 22.30 Kalamehejutud
Siberis 23.00 NCIS kriminalistid 00.00 Moodne perekond
00.30 Saatanlikud koduabilised 01.30 Castle. Viimane
nael 02.20 Tagalaässad 02.55
Naabrist parem 03.45 Võimalik vaid Venemaal* 04.10
Kalamehejutud Siberis 04.35
Seitsmesed uudised 05.25
Südameasi

-

Karusmarjad metsikus loodu-

ses 15.55 Põrsas Peppa 16.00
Lastetuba 16.10 Animasarjad
17.45 Beni ja Holly kuningriik

Džungliässad

18.00

18.10

Kati ja Mimmu 18.20 Hiir Hops
18.30 Lastetuba 18.45 Maša
ja karu 18.55 Karusmarjad
metsikus looduses 19.20 AK
(vk) 19.30 Mõistlik või mõttetu 20.00 Surm lugusid elust
20.55 Eesti lood 21.30 Kultuuriuudised 21.35 Õhinapõhised
Peruus 22.05 Keskkonnakuu
-

Mängumuutja

23.40

01.39

ERR.ee uudised

Kanal 2
06.15 Mr Bean 06.45 Preili
Moon 07.00 Chaplin ja sõbrad
07.10 Meie Charly. Charly ja
jääprintsess 08.00 Reporter*
09.00 Reetmine 10.00 Itaalia
pruut 11.00 Kodus ja võõrsil
11.30 Pilvede all* Sirje tuleb
pealinna Mariga kohtuma
12.30 Suur lotokolmapäev
Rooside sõda 13.30 Saladused 13.57 Saage tuttavaks.
Koit Toome 14.30 Krimi 15.00
Küladetektiivid.
Voodiseiklus 16.00 Meie Charly 17.00
Itaalia pruut 18.00 Reetmine
19.00 Reporter 20.00 Suur
komöödiaõhtu 21.30 Süüdistajad 22.30 Saatuse büroo
00.35 Varumõrvarid 02.30
Unustamatu. Härra ja proua
Smith 03.15 Reporter 04.05
Klikitähed. Sportlikud kurioosumid 04.30 Krimi 05.00 Uus
võimalus. 05.30 Doktor Oz.
Rasvavandenõu
-

06.15 Mr Bean 06.45 Preili
Moon 07.00 Chaplin ja sõbrad 07.10 Meie Charly. Vennad 08.00 Reporter* 09.00
Reetmine 10.00 Itaalia pruut
11.00 Kodus ja võõrsil 11.30
Suur komöödiaõhtu 13.00
Süüdistajad 14.00 Selfridge’i
kaubamaja 15.00 Küladetektiivid. Klassikokkutulek 16.00
Meie Charly. Kuum kaup 17.00
Itaalia pruut 18.00 Reetmine
19.00 Reporter 19.55 Kuldvillak 20.30 Roaldi nädal. Kas
piim saab otsa? Tundeline
teekond läbi Eestimaa lehmalautade ja farmerite kodude
21.30 Nädalalõpp Kanal 2ga
23.00 Köök 23.30 Teemandirööv 01.30 Saatuse büroo
03.20 Reporter* 04.10 Süüdistajad 05.00 Uus võimalus.
B&B jälgimise all. Mathieu rahaprobleemid. 05.30 Doktor
Oz. Tillukese paari vähihirm. Ja
eluohtlik gripp

06.15 Uus võimalus 06.45 Re-

porter* 07.35 Top Shop 07.50
Põgenemine planeedilt Maa

10.10 Aedniku aabits 10.40

Hooaeg
11.30 Rooli võim
12.00 Subboteja 13.00 Radar 14.00 Süüdistajad 15.00

Kodutunne 16.00 Viimane
võmm*. Silmamoondus 17.00
Inga Lindström
Gripsholmi saladus 19.00 Reporter+
19.35 Galileo 20.35 Heeringas
Veenuse õlal 21.35 Selfridge’i
kaubamaja. Harry võlausaldaja D’Ancona on oma haaret
-

tugevdanud ja Harry on põlvili
surutud. Harry lõpetab suhted
Dolly õekestega. Kas Harry
suudab nende probleemidega toime tulla? 22.35 Kaks

-

06.15 Mr Bean 06.45 Preili
Moon 07.00 Chaplin ja sõbrad 07.10 Meie Charly. Unetus
Potsdamis 08.00 Reporter*
09.00 Reetmine 10.00 Itaalia
pruut 11.00 Kodus ja võõrsil 11.30 Kodutunne 12.30
Naabriplika*. Õnged näljastele

-

TV3
06.15 Teismelised ninjakilpkonnad 06.40 Kung fu panda
07.05 Winxid 07.30 Kung fu
panda* 07.55 Metskass 08.55
Meisterkokk 09.50 Kirgede
torm 10.55 Vaprad ja ilusad
11.25 Top Shop 11.40 Võimalik vaid Venemaal 12.10 NCIS

kriminalistid: Suitsusammas
13.10 Naabrist parem 14.10
Südameasi: Õigluse võit 15.15
Vaprad ja ilusad 15.50 Kirgede
torm 17.00 Metskass 18.00
Meisterkokk 19.00 Seitsmesed uudised 20.00 Armastuse
laul 21.30 Kättemaksukontor:
Seadus on seadus. Mees vägivallatseb naise kallal ja mõistetakse vangi. 22.35 L.A. gigolo 00.35 Legendid: Ikonoklast
01.35 Armastuse laul 02.55
Kättemaksukontor: Seadus on
seadus 03.55 Võimalik vaid
Venemaal 04.35 Seitsmesed
uudised 05.25 Südameasi:
Õigluse võit

06.15 Teismelised ninjakilpkonnad 06.40 Kung fu panda
07.05 Winxid 07.30 Kung fu
panda 07.55 Metskass 08.55
Meisterkokk 09.50 Kirgede
torm 10.55 Vaprad ja ilusad
11.25 Top Shop 11.40 Kättemaksukontor: Seadus on
seadus 12.45 Armastuse laul
14.10 Südameasi: Andekas
valetaja 15.15 Vaprad ja ilusad 15.50 Kirgede torm 17.00
Metskass 18.00 Meisterkokk
19.00 Seitsmesed uudised
19.55 Me armastame Eestit
21.30 Doktor Silva: Staariskandaal. Doktor Silva juurest tuleb
abi paluma Tanel Padar 22.30
Võimalik vaid Venemaal 23.00
Seks-retk 00.55 L.A. gigolo
02.50 Hawaii 5-0: Skandaal.
Valimiste eelõhtul palub kuberner diskreetselt uurida kadunud kongresmeni voodist
leitud prostituudi mõrva 03.40
Doktor Silva 04.50 Seitsmesed
uudised 05.40 Südameasi

-

-

-

-
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Telkav

Raplma

Sõnumid

4.

mai

2016

30

Reklam

ostab

metsakinnistuid
hüpoteegiga ja
läbiraiutud kinnistuid

•

•

Tel 511 0415, 517 9866, 489 4055. www.landeker.ee

Raplma

Sõnumid

4.

mai

2016

VEOAUTODE

HOOLDUS-JA

OÜ Priimo Mets ostab:
•~

•~

•~

•~

•~

REMONDITÖÖD

metsakinnistuid,
kasvavat metsa,

kasepakku, okaspuu palki,
paberipuitu, küttepuud,
võsa hakkeks.

Info tel 5333 0180
või 523 9400

Pakub:
saematerjali,
•~

metsaveoteenust.•~
kase küttepindu ja kase
kütteklotse bigbag kottides
•~

Tel. 506 9966; 489 0696

E-post priimo.mets@priimo.ee

Asume: Rapla vald, Alu,
Tallinna mnt. 2

maikuus
pVC aknad

Tartumaa Põllumeeste Liit korraldab 11. mail algusega kl 10
Rapla maavalitsuses Tallinna mnt 14 ruumis 209

INFOPÄEVA

parima
hinnaga!

meetme„Põllu- jametsamajanduse taristu arendamise ja
hoiu investeeringutoetuse“ (maaparanduskuivendussüsteemid, juurdepääsuteed) tutvustamiseks.

Päevakava jaregistreerimisvorm www.pikk.ee sündmustekalendris
või merry@kodu.ee, tel 736 6955.
Palume eelistada
registreerimist
pikk.ee lehel.

Ostame metsamaterjali,
raieõigust ja metsakinnistuid.
Parim paik puhkuseks!
Kilesaun,
Tünnisaun
Grillmaja.
Puhkemajade kompleksi
kuulub 2 maja, mida saab
koos või eraldi rentida.
Privaatne puhkus Kasari jõe
kaldal. Asume Märjamaa
vallas Mõraste külas.

•~

rapla Viljandi mnt.19

Tel 514 8238, 523 7944, 503 8777
e-mail: eesti@metsagroup.com

•~

Metsäliitto Eesti AS on nüüd Metsä Forest Eesti AS

•~

•~

� Rehvitööd
� Rehvide, velgede müük, paigaldus
� Velgede sirgendus ja alumiiniumkeevitus
� Müügil palju uusi ja odavaid rehve
� Taastatud rehvid (k.a VALLAI)

Tel 526 6049, mail: saareluxpuhkemaja@gmail.com.
www.saareluxpuhkemaja.ee

Meiega jõuab

sinu reklaam

veerand
miljoni
inimeseni!

Tel. 509 0243, 453 3327 Võsa tn. 43 Raplas
E-R 8.30-19, L 9-15, P kokkuleppel
•

Ostame METSAKINNISTUID,
ka raiutud ja hüpoteegiga
Ostame PÕLLUMAAD
Küsi hinda! Teeme pakkumise!
•~

•~

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

Ühispakett sisaldab reklaami avaldamist
seitsmes maakonnalehes:

Põhjarannik/Severnoje Poberežje,
Lääne Elu, Võrumaa Teataja,
Raplamaa Sõnumid,

Ida-Virumaa

Meie Maa, Vooremaa
ja Hiiu Leht

Raplamaa
Hiiumaa

Läänemaa

Jõgevamaa

Saaremaa

Võrumaa

Küsi ühispakkumist tel 489 2130

SõnumidRAPLAMAA
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04. mai on Ülemaailmne tuletõrjujate päev

2 piletit komöödiateatri etendusele „Henrik normanni
uskumatud seiklused new Yorgis“

Saada ristsõna vastus hiljemalt 9. maiks e-postile: kuulutused@sonumid.ee
(märksõnaga “täiskasvanute ristsõna” või “lasteristsõna”) või Raplamaa Sõnumite
toimetusse aadressil Viljandi mnt 6, Rapla 79511.
NB! Loosimises osalevad ainult märksõnaga vastused. Auhinna saab kätte toimetusest kahe nädala jooksul.

27. aprillil ilmunud suure ristsõna vastus on „TAGAkÜLJEL AETAkSE
kuRE JuTTu!”. Talupoe kinkekaardi võitis AInO VÜRST
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Tagkülg Hopsani
Raplma sai 65
Sõnumid

Mari Tammar

4.

mai

2016

30. aprillil tähistas Märjamaa rahvamajas
oma tegutsemise 65. aastapäeva segarühm

Hopsani. Selle sündmuse puhuks oli kokku
pandud meeleolukas kontsert-lavastus F. R.
Kreutzwaldi “Kilplaste” ainetel.
Etenduse idee autor oli Ast-

takse pikka aega kollektiivis

rid Hallik ning stsenarist ja

tegutsenud ja oma tegevusega

lavastaja Iris Haiba. Kok-

silma paistnud ning vald-

kutulnud said kinnitust, et

konda panustanud liikmeid.

Hopsani mitte ainult ei tantsi,

Märgi pälvisid Ester Raav ja
Igal Serglov. Olgu siinkohal

vaid on suurepärane ka kõi-

gis teistes esituskunstides.
Rühma

õnnitlema tulnud

maavanem Tõnis Blank ütles,
et Hopsani puhul on tegemist
Rapla maakonna number 1
tantsurühmaga.

Kontsert-lavastuse formaat
on Hopsani jaoks juba omamoodi traditsiooniks saanud.
Ka oma 55 ja 60 aasta juubeli
kontserdiks sai kokku pandud lavastus, kus tantsud

vaheldusid tekstiosadega.
“Eks neid tavalisi juubeli-

kontserte on ju küll nähtud,
ikka tahad midagi uut ja teist-

sugust teha,” kommenteeris

öeldud, et rühma naised tantsivad Ester Raavi valmistatud
käistes ja tanudes ning mehed
pikk-kuubedes, mis ka juubelikontserdil efektselt lavalt
paistsid.
Ei saa märkimata jätta,
et Hopsani mehed tulevad

ka ilma naisteta heal meelel
lavale ning näitavad oma
tantsuosavust. Nemad esinesid ka 5. aprillil Sadolini spordihoones Avis Rapla korvpallimängul, täites timeout’idel
n-ö tantsutüdrukute rolli.
Sündis toonasest esinemisest
ka efektne foto, mis tõestas,

idee alguslätteid rühma liige

et rahvatantsijad hüppavad

Andrus Ründal. Käesoleva

sama kõrgele, kui mitte kõrgemale, kui korvpallurid.
Rühm tegutseb alates 1951.
aastast, mil tantsiti Märjamaa
segarühma nime all. Toona
juhendas rühma Märjamaa
keskkooli õpetaja Helmi Uibo-

juubeli kontserdi tekstidesse
oli põimitud nii tänapäeva,
muistseid lugusid kui ka
tantsurühma oma nalju. Nii
olid lavastusse pandud ka
Hopsanit tervitama tulnud
sõbrad Šotimaalt ja Leedust.
Värvika rolli tegi Hannes
Sassi, mängides n-ö kilpla

puu. Hopsani nime kantakse
1991. aastast, iseloomusta-

maks nii oma hoogsat ja
säravat esituslaadi. Nimi ise
pärineb “Ruhnu süidi” hopsani sammust. Rühma tänased
juhendajad Ilona Noor ja Riho
Pohla on ise selle tantsukol-

lektiivi kasvandikud. Nende
juhendamise all tantsib rühm
alates 1996. aastast.

Rühma naised tantsivadEstRear vi valmistaudkäistes jatanundi egs meh d
pikk-kuubedes.

vallavanemat. Oma eheduses
ei jäänud alla ka Liia Ründal,
sepistades kiiret rikastumisplaani, mis lõpuks siiski

vett vedama läheb. Kõik see
moodustas hea huumori, ar-

tistlike etteastete ja sidusate
üleminekutega suurepärase

terviku.
Pärast kontsert-lavastust

pidulikke õnnitlusi vastu
võtnud Hopsani sai mõistagi
palju tunnustust. Teiste seas
oli tulnud juubilari õnnitlema

ka Kalev Järvela, kes andis
üle Eesti Rahvatantsu ja Rah-

vamuusika Seltsilt staažimärsamas
rühmas tantsinud enam kui
gid tantsijatele, kes

30 aastat.
Staažimärgiga

tunnusta-

Hopsani mehed koguvad käepäraste vahenditega kilplaste majja valgust.
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