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RaplamaaArendus-ja Ettev6tluskeskuseeestv6tmiseljagatakseteist aastattunnustust neile,kes on
kordasaatnudmidaginiisugust,mis on aidanud
kaasaRaplamaa
arenguleja tuntuseparandamisele.

Ester Lietuvietistegi
39aasiasena
oma elus
kannap66rde.Lk 6
Valdadetinavused
eelarvedj6udsid
volikogudesse.Lk 7
KunstnikErvi 6unapuu: "Lavastuse
siind on kollektiivne
looming". Lk 8 ja 9

2005.aasta tegemistestesitati k6rgele komisjonile kaalumiseks kakskiimmend kandidaati. Nddaline avaldas
kokkuvdtte taotlustest neljapdevasesnumbris. Seejiirel
valiti viilja kaheksa paremat,
kellest omakorda tuli v?ilja
t6sta neli kdige erilisemat.
Komisjon, kuhu kuulusid
vega erinevate valdkondade
esindajad, tunnistas kokkuv6tet tehes, et valilu tegemine ei olnud kerge - 2005. aasta oli rikas huvitavate ja oluliste ettev6tmiste poolest ja
k6ik kandidaadiks esitatud
vddrinuks tunnustamist.
Paraku on asjad nii seatud,et
k6ik ei saa ja tuleb teha valikuid.
Eile kell 15 tehti komisjoni
valik maavalitsuse talveaias
teatavaks.
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"Raplamaa Aasta Tegu
2005" tiitli said:
* Rahvusvaheliserockifesti-

vali "Rabarock"korraldamine
JArvakandis
* Kunstiaasta 2005iiritustesarja liibiviimine Raplamaal
* Urituste sarja 'Velise Wa'
bariil 100" ettevalmistamine
ja liibiviimine Velisel
* Isamaalisekultuuriprojekti'T-ipulauluaasta Raplamaal
- Enn V6rk 100' Libiviimine.
Lisaks eelnimetatutele
tosteti esile:
i Projekti 'Mdng on vdikese
inimese tiiii" ldbiviimist KohiIas
* Kandlekoja pdrimusmuusikalist teger.ust
* Ivi Sarki ja kesitdiiseltsingu Siistik tegevust
* Aare Hindremiie tegevust
kontaktide arendamisel
Krimmi eestlastega.
Tunnustuse jagamise pidulikule tseremooniale olid
palutud kdik, keda oli seatud
kandideerima tiitlile "Raplamaa Aasta Tegrr 2005".

Nddalinetunnustas
aastateg'rjaid
T6nisT6nisson
On tavakssaanud,et iga aastaalguseskuulutab
ajaleheNedalinetoimetusveuaaastateo, aasta
tegijaja aastameeskonnatunnustamakslahkunud
aastaolulisi tegusidia toguaid.Valikuteeb ajalehetoimetusefildkoosolekja otsuse tegemisel
Hhtutakssaastajooksul lehtej6udnud kirjutistest.
2005,aastategusidvaagidesotsustasajaleht
Nedalineandaveljaiergmisednimetused;
AASTATEGU- PakaBallaadidekontserdiettevalmistamineja lebiviimineRaikkiilas.Ettev6tmine
palvis iileriigilist tunnustamistja vaeribaastaid
keswakstraditsiooniksmuutmist
AASTATEGIJA- JUrgenKusmin MTUVeliseKultuurija HariduseSelS tegevusejuhtimise eest,mis on
t6stnud Velisemaakonnastihelepanu keskmesse.
- Sillaoba talumuuseumi
AASTAMEESKOND
kollektiiv kes on pikemaaja kestel,eriti aga 2005,
aastalteinud palju selleks,et tutvustadaja viartustada meieesivanemateelu ning jStnud sellega
miirkimisvaSrsejalje Raplamaakultuurilukku.

Umbrikuvabrik
vahetas
omanikku
Rootsi ettevdte Bong Ljungdahl AB ostab era seni
Ameerika llhendriikide ettevdttele Smead kuulunud
iimbrikuvabriku Kohilas.
Tehingu maksumus on 10
miljonit Rootsi krooni, vdlgu
eelmisel omanikul ei ole, teatas Bong Ljungdahl AB reedel ajakidandusele.
Ostu sisse kuuluvad iimbrikke valmistavad masinadja
muud tootmisvahendid, samuti kogu tooraineladu j a valmistoodang koguvaartusega
kolm miljonit Rootsi krooni.
Bong v6tab iile kogu personali ja jdikab tootmist olemasolevates iiiiriruumides.
Tootmise iilev6trnise loodab
eitevdte 16pule viia tdnavu
esimesekvartali jooksul.
SmeadEesti personaliiilema
Milvi Vanema s6nul ei muutu iimbrikuvabriku tii<iliste
jaoks midagiKohilas toodetakse lisaks
iimbrikele mappe, k6va- ja
pehmeplastistkontoritarbeid.
Vanema sdnul neid tootmisiiksusi Smeadi emafrrma
maha ei miiiinud.
Tehinguga loodabBong oma
kdivet suurendada 20 miljoni
Rootsi krooni vdrra aastas.
Bong on BNSi andmeil iiks
Euroopa suuremaid iimbrikke tootvaid ettev6tteid.
Toivo Rddgel

