AASTA KÜLA 2015 KONKURSI ANKEET
1.

KÜLA/ALEVIKU/KÜLADE PIIRKONNA NIMI
(edaspidi nimetatud ühise nimetusena küla)

2. VALD Kehtna vald
3. MAAKOND Rapla maakond
4. POSTIAADRESS Rapla sjk. 79004, Ingliste, Lau küla
5. KODULEHT FB- Ingliste külade piirkond
https://www.facebook.com/groups/137816749601250/
6. KONTAKTISIK KÜLAS, TELEFON, E-POST
Aare Hindremäe, Lau külavanem, tel.5117345, e-mail: hindrem@estpak.ee
7. KÜLAELANIKE ARV Rahvastikuregistri 1.01.2015 seisuga 71, tegelikult
umbes 50 püsielanikku ja 15 püsisuitsu.
8. Küla lühitutvustus (max 10 lauset) - mõni ajalooline fakt, tuntud objekt,
kuulus elanik, vaatamisväärsus vms.
Lau küla asub Juuru kihelkonnas Juuru-Ingliste-Keava tee ääres umbes 10 km.
Juurust lõunas. Külas on leitud 3 lohukivi ja arheolooglised leiud
viikingiaegsest keraamikast annavad tunnistust selle asutamisest umbes 20003000 tuhat aastat tagasi. Esimene säilinud kirjalik märge küla (Laugo) kohta on
1526 aastast. Tuntuim inimene oli Ann Rosenblatt kui Noor-Eit (1837-1929).
Teda tunti kui rahvaravitseja-ennustaja ja kaardipanijana, kelle juurde tuldi abi
saama üle Põhja-Eesti. Tuntuim sportlane oli motosportlane Karl Rinaldo.
Omal ajal Lau külas asunud koolimajast, vallamajast ja kauplusest on
kahtlemata tuntuim kauplus, mis 1999 demonteeriti ja avati 2012 Eesti
Vabaõhumuuseumis töötava kauplusena.
http://evm.ee/est/ekspositsioon/uksikobjektid/lau-kulapood
http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/lau-pood-avas-uksedmuuseumis?id=64438766
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http://www.reporter.ee/2012/05/23/vabaohumuuseumi-kulapood-viib-meidtagasi-patsu-aega/
https://www.youtube.com/watch?v=6RBtvOZ7vVk
Tõenäolist oleme ainus küla Eestis, kel on oma töötav kauplus pealinnas.
Vaatamisväärsusena kenas looduslikus kohas on tuntud vabaaja veetmise
teenust pakkuv Laukataguse puhkeküla.
http://www.puhkaeestis.ee/et/laukataguse-puhkekula
Küla läbib Eesti pikim jada-aarde kett (12 peidikut) Nelja Kuninga Tee, mida
mööda omal ajal läbisid 4 kuningat marsuudil Padise- Varbola-Keava-VahastuPaide.
9. Millised organisatsioonid, seltsid, huvigrupid külas tegutsevad?
Külas elavad inimesed on mitmete organisatsioonide liikmed (Lions Klubi,
Jahimeeste Selts, Talupidajate Liit, Hobusekasvatajate Selts, Tori Hobuse Selts,
Kaitseliit). Talvisel ajal käivad Raja talus koos kangastelgedel kudujad. Küla on
tihedalt seotud kolme naaberküla -Ingliste, Saidapere ja Pae külaga. Suuremad
üritused toimuvad külade üleselt, kuhu on koondatud kõikide külade ühine
sünergia, mis alati tagab ürituse ladusa õnnestumise (Ingliste piirkonna pensionäride klubi). MTÜ Ingliste Arendusselts asutati 2004 a. ja selle aja jooksul
on Ingliste külade piirkonda toodud üle nelja miljoni krooni projektiraha.
10.Millised on küla peamised eesmärgid? Millal valmis küla arengukava?
Küla esimene arengukava koostati 2010. Praegu kehtiv arengukava on aastani
2015. Vastavalt vajadusele täiendatakse arengukava perioodiliselt. Küla peamine eesmärk on jätkusuutlik ja tasakaalustatud areng e. külakogukonna järjepidevuse tagamine noorte sündivuse ja külasse tagasipöörduvate inimeste
kaudu. Olulisteks eesmärkideks on loodusliku keskkonna säilitamine, põllumajandustootmise arendamine, tegevused noortega, väike- ja pereettevõtluse
arendamine, kultuuri- ja ajaloopärandi säilitamine.
11.

Milliseid traditsioonilisi ettevõtmisi on külal:
a)
külasiseselt
Teeme Ära koristustalgud, 2x aastas toimuvad küla üldkoosolekud, jaanipäeva tähistamine.
b)
koos teiste küladega
Kogupere üritus „Tori hobusega Raplamaal“, Ingliste kooli kokkutulekud,
Ingliste verivorstifestival, kiige- ja jaanipäevapeod Inglistel
c)
rahvusvahelise koostööna
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hoburakendivõistlus Raplamaa Rakend, kus on olnud osalejaid Soomest ja
Lätist, Krimmi eesti keele õpetaja „teelesaatmine“ Otsa talust alates 2004.a.
kuni 2009, mil sinna läks ja jäi neljaks aastaks Cristi Sepp. Teelesaatjate
hulgas Otsa talust on olnud Krimmi Krasnodarka küla eesti juurtega noored.
Külavanem Aare Hindremäe oli 2012 aastani ajalehe Krimmi Eestlased
Eestipoolseks toimetajaks.
http://kredor.ee/Kromskie_estontso/KE_22_www.pdf
2013.a. külastas ajakirja National Geographic Ameerika väljaande neljaliikmeline seltskond Eestis kahepäevasel visiidil olles ainukesena Lau küla,
tutvumaks meie külaeluga.
12. Õnnestunud projektid, ettevõtmised 2012-2014 aastal (eesmärk, mida
tehti, kui palju inimesi kaasati, kes oli sihtrühm, kes rahastaja või tehti
omavahenditega ).
2012. a
5. mai 2012 Teeme Ära kevadtalgutel osales 30 inimest. Uueks talgukohaks sai
endise vallamaja vundamendi raadamine metsast. Jätkati hooldustöid 2011.a.
avatud Lau endise koolimaja mälestuskivi juures. Sihtrühmaks Lau küla
inimesed. Talgulõuna valmis külaelanike ühistööna.
23. aprill 2012 külastas Madise Talli TV-3 võttegrupp saatest „Sõidame maale“.
22. mail 2012 avati Eesti Vabaõhumuuseumis Lau külast pärit külakauplus
endise omaniku Tikenbergi koloniaaalkaupluse nime all. Avamisest võttis osa
20-liikmeline delegatsioon, kuhu kuulusid endised ja praegused Lau küla elanikud. Sihtrühmaks kõik ajaloohuvilised üle Eesti.
26. mai 2012 Hoburakendite võiduajamine „Raplamaa rakend 2012“. Osales
12 võiskonda Eestist ja Lätist. Pealtvaatajaid ja kaasaelajaid oli kahe päeva
joosul üle 100 inimese. Üritust toetas Kehtna vald, KOP, Eesti Hobusekasvatajate Selts, Nikon, Kehtna Mõisa OÜ ja Madise Tall. Sihtrühmaks
rakendi- ja hobuspordihuvilised üle Eesti. Samal päeval toimus ka Nikoni fotofirma praktiline töötuba „Kuidas pildistada spordivõistlust“.
http://www.raplamaa.ee/et/kalender/35-view-4790.html
https://www.youtube.com/watch?v=cFeeyrEz5gc
28. juuli 2012 toimus Inglistel üritus „90 a. kooliharidust Ingliste piirkonnas“.
Nelja küla ühiselt organiseeritud üritusel osales üle 200 inimese. Päeva naelaks
kujunes külaelanikest moodustatud näitetrupi ajalooline näitemäng sellest,
kuidas Ingliste mõisahoones 1923. aastal avati 6-klassiline algkool. Üritust toetas KOP, Kehtna vald, AS Ingle ja mitmed teised kohalikud ettevõtjad.
16. detsembril 2012 toimus Ingliste mõisa kultuuriaidas piirkonna külade (Lau,
Ingliste, Pae, Saidapere) traditsiooniline jõuluüritus „III Ingliste verivorsti3

festival“, kuhu oli oodatud hindamisele ja degusteerimisele kodus valmistatud
jõulutoidud (verivorst, kõrvitsatoode, piparkook ja jõulunaps). Osales üle 100
inimese, toetajateks piirkonna talupered ja ettevõtjad. Suurtoetajaks AS Ingle ja
Ingliste Rüütlimõis. Samal ajal oli avatud kohalike käsitöömeistrite näitus ning
toimus laat. Külalisteks oli Maidla lastekodu lapsed, keda kostitati sooja tee ja
võileibadega.
2013. a
Jaanuar 2013 – Ingliste piirkonna külad (Lau, Saidapere ja Pae) said valmis
oma küla sümboolika ja lipud. Lippude valmistamist ja lipuvarraste soetust
toetas KOP, omaosalus külaelanikelt. Sihtrühmaks oma küla elanikud.
Aprill 2013 – Muinsuskaitse välitööd Otsa ja Madise talu maadel. Väljakaevamistel leiti viikingiaegset keraamikat, mis tõendas küla asustatust vähemalt 2000 a. tagsi. Töid toetas Eesti Rahvaluule Arhiiv ja maadeomanikud,
kelle maadel välitööd toimusid.
http://www.kylauudis.ee/2013/05/09/lau-kula-kergitas-ajaloo-katteloori/
4. mai 2013 – Kevadtalgute Teeme Ära raames alustati endise külapoe asukoha korrastamist, alustati külatahvli raamistiku paigaldamist ning jätkati töid
endises koolimaja asukohas. Alustati vallamaja ligidal magasiaida väljaraiumist
võsast ja puudest. Talgutel osales 40 inimest, talgusupp valmis ilma välise raha
toetuseta ühisel jõul. Sihtrühmaks Lau küla inimesed. Tähistati kaupluse ja
vallamaja asukohad. Talgupäev oli ühtlasi ettevalmistus juulikuus toimuvale
külapäevale.
3. juunil külastas Ingliste külade piirkonda Terevisiooni võttegrupp, et hiljem
välja selgitada televaatajate aasta lemmikküla. Lau külas võeti telepurki kaadrid
Laukataguse Puhkekülast ja Madise Tallist, kus saatejuht Urmas Vaino esines
hobuvankril groomi rollis.
11. juuli 2013 külastas Ingliste külade piirkonda Aasta Küla hindamiskomisjon.
Ingliste külade piirkond (Lau, Ingliste, Pae ja Saidapere) olid esitatud Raplamaa
aasta küla võitjatena Eestimaa AASTA KÜLA 2013 nominendiks. Lau külas
tutvuti Laukataguse Puhkekülaga ning Madise Talliga.
13. juuli 2013 toimus IX Juuru kihelkonnapäevade Lau külapäev. Külapäeva
avamisele Otsa talus saabusid külavanemad hobuvankritel värskete külalippude
lehvides. Pärast uute külalippude sisseõnnistamist pastor Tauno Kiburi poolt
siirduti aja- ja kodulookonverentsi pidama, millest võttis osa 130 inimest
Eestimaa erinevaist paigust. Ettekannetega esinesid Kalev Kask, Jüri Metssalu,
Rait Talvoja, Ants Härma, Hanno Talving ja Aare Hindremäe. Tervitusi külapäevadele tõid teiste seas Trivimi Velliste Muinsuskaitse Seltsist, Euroopa
Parlamendi saadik Tunne Kelam, piirkonna vallavanemad Kalle Toomet, Ülle
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Kiviste, Margus Jaanson ja paljud teised. Külapäevade raames avati külatahvel,
toimus näitemäng endise vallamaja vundamendil ning päev lõppes Laukataguse
Puhkekülas küladevahelise spordivõistluse, piirkonna taidlejate kontserdi ja
tantsuõhtuga. Osales üle 300 inimese. Külapäev oli suunatud praegustele ja
endistel külaelanikele ja kõigile küla sõpradele üle Eesti.
Suuremad külapäeva toetajad oli Raplamaa Partnerluskogu, Kehtna vald, KOP,
AS Ingle, Laukataguse Puhkeküla ja Otsa talu.
http://juurukirik.ee/ajaleht/EELK_JMKL_nr_28.pdf
20.-21. juuli 2015 – V hoburakendivõistlused Raplamaa Rakend ning esimest
korda hoburakendite Eesti meistrivõistlused. Kaugemad võistlejad saabusid
Lätist. Pealtvaatajaid üle 100, sihtrühmaks piirkonna külade elanikud ja
rakendispordihuvilised. Suuremad toetajad Kehtna vald, Eesti Hobusekasvatajate Selts, Kehtna Mõisa OÜ, OÜ Tehnikatugi ja Madise Tall.
2. august 2013 National Geographicu Ameerika toimetuse külaskäik Lau
külasse.
9.-11. august 2013 osvõtt Eesti Külade X Maapäevast Saaremaal. Meie külade
piirkonda tänati aukirjaga kui külade meeskonna- ja koostöö eripreemia võitjat.
Detsembris 2013 toimus piirkonna külade ühisüritus III Ingliste verivorstifestival, millest võttis osa üle 100 inimese piirkonnast. Avatud oli käsitöö näitus
ja jõululaat, võõrustasime Juuru Lasteküla (endine Maidla lastekodu) lapsi.
Muusikalist teenidust pakkus Lau küla tüdrukute duo – Anu ja Airi.
2013 aasta oli Lau külale märgilise tähtsusega. Aasta jooksul oli külal mitmeid
häid sportlikke saavutusi sh. rahvusvahelisel tasandil ning saime mitmeid
tunnustusi. Hoburakendi Balti karikavõistluste I etapil saavutas Eve Haggi ja
Reelika Rätsep III koha, karikasarja üldkokkuvõttes jäädi jagama II-III kohta.
Sõiduautode lumeraja sõidus saavutas Airi Lohk Rapla maakonnas esikoha.
Eesti Talupidajate Keskliidu poolt läbiviidud konkursil Eesti parim talu 2013
tuli kaks auhinnalist kohta Lau külasse. Noortalunike kategoorias saavutas 3.
koha Meelis Ert Pilpa talust ning alternatiivtalu kategoorias 2. koha Rein Haggi
Madise talust. Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu ja Eesti Hobusekasvatajate
Selts tunnistas Rein Haggi Madise talu Eesti parimaks tori tõugu hobusearetajaks.
2014. a
Veebruaris 2014 Kehtna valla aastapäeval tunnustati Lau küla tegemisi valla
aasta küla tiitliga.
21. veebruaril 2014 toimus piirkonna külade ühine üritus „Ingliste piirkonna
külavanemate tänuõhtu“, kus külavanemad tänasid tänukirja ja väikese meenega oma külade tublisid inimesi erinevates kategooriates (tubli sponsor, sportlane, tubli isa ja vanaisa, tubli ema ja vanaema jne). Õhtu lõppes ansambli
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esinemise ja tantsuga. Toetajaks Kehtna vald ja AS Ingle ning kohalikud
talupered. Sihtrühmaks Ingliste piirkonna külade inimesed.
17. märtsil toimus Inglistel Kehtna valla külade komisjoni väljasõiduistung, kus
koostöös piirkonna külavanematega arutati muresid ja tehti plaane eelseisvaks
aastaks.
23. aprillil toimus Nelja Kuninga Tee rattamatk Padise-Paide vahepeatusega
Lau küla külatahvli ja lohukivide juures. Külavanem tutvustas küla.
3. mai 2014 Teeme Ära kevadtalgud toimusid juba traditsioonilistes kohtades:
vallamaja, koolimaja, kauplus. Osales üle 30 inimese, sihtrühmaks Lau küla inimesed. Esmakordselt toetas talgulõunaga Raplamaa Partnerluskogu.
15. mail alustati Ingliste pargis uue kiige ehitamist, millesse panustasid kõik
piirkonna külade inimesed – kes jõuga, kes nõuga, kes rahaliselt. Suuremate
toetajate (AS Inglie, Pae Farmer OÜ, Kehtna vald, AS Sadolin) toetusel oli
pargikiige lindi pidulik läbilõikamine 27. juunil. Sihtrühmaks eelkõige Ingliste
piirkonna külade elanikud. Kiigepeol osales u. 200 inimest.
11. juunil 2014 tunnustas Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus Tohisoo
mõisas Raplamaa tublimaid ettevõtjaid. Kategoorias „Tubli talu 2013“ pälvis
tunnustuse Pilpa talu Lau külast.
19. juunil 2014 toimus Kehtna vallaametnike rattamatk Lau külasse, tutvumaks
valla aasta küla tegemiste-toimetustega.
23. juunil 2014 toimus küla jaanituli Lau poe endises asukohas. Igal tulijal
kaasas piknikukorv vajamineva kraamiga.
17. juuli 2014 toimus Harju Taluliidu õppereis Madise Talli. Umbes 40 osavõtjaga seltskond sai algteadmisi hoburakendispordist ja Tori tõugu hobuste
aretustööst.
19. augustil 2014 toimus Märjamaa külavanemate õppereis Ingliste külade piirkonda. Lau külas külastati Laukataguse puhkeküla ja Madise talli hobustega oli
võimalik teha lustisõitu.
26. septembril 2014 külastasid Ida-Virumaa Kohtla valla külavanemad Kehtna
valda ja Lau küla. Liikumise Kodukant projekti „Meistrid ja sellid“ raames on
just Kohtla valla külad „selli“ osas ja Lau külavanem „meistri“ rollis.
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=raplamaasonumid20141001.2.34.1&e=------et-10--1--txt-txIN|txTI|txAU|txTA---------Projekt jätkub kevadel 2015 juba Ida-Virumaal.
11. oktoobril 2014 osales Lau küla Raplamaa IV kartulipäeval. Küla oli esindatud talus valmistatud õunamahla ja käsitööga.
14. novembril toimus Ingliste mõisa aidas Raplamaa Külade Liidu tänuõhtu,
kus tänati Rapla maakonna tublisid külasid, sädeinimesi ja külasõpru. Raplamaa
AASTA KÜLA 2013 tiitli pälvis Lau küla ning külasõbra tiitel läks Aare
Leinbergile Inglistelt.
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http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/elu/lau-kula-isetehtudtaevatrepp?id=70289427
https://kehtna.kovtp.ee/uudised-ja-teated//asset_publisher/oKYtS9DxOC9s/content/id/5638718
Detsembris 2014 lasi Eesti Post välja Lau küla postmargi „Lau küla – Rapla
maakonna aasta küla 2013“
13.detsembril 2014 toimus piirkonna külade ühine üritus – IV Ingliste verivorstifestival. Esmakordselt sai festival oma logo. Laienes ka hindamisele
toodavate toodete valik: jõuluvorst, jõulujook, piparkook, jõulusalat ja jõulumaius. Maris Remi valmistatud piparkoogid tõid teise ja kolmanda koha Lau
külasse. Eva Hindremäe jõulusalat sai kolmanda koha. Osalejaid u 130 inimest,
sihtrühmaks olid inimesed, keda huvitab kohalik toit.
Küla võib uhkust tunda oma küla inimeste sportlike saavutuse üle.
2. augutil Hiiumaal toimus Rakendispordi Karikavõistluste Suur Karikas
finaaletapp. Suure Karika pälvis Eve Haggi Lau küla Madise tallist.
13-14. septembril toimusid Viljandis Eesti Rakendispordi Meistrivõistlused, kus
kolm esimest kohta toodi Madise talli. Kuldmedali pälvis Eve Haggi hobusel
Vairi (groom Signe Haggi), hõbemedali Signe Haggi hobusel Harton (groom
Priit Reinaus) ning kolmanda koha Reelika Rätsep hobusel Sangar (groom
Kristin Juulik).
http://torihobuseselts.ee/?uudised=uudis-1

2015
6. veebruaril 2015 toimus Ingliste mõisa kultuuriaidas raamatu „Lau küla lood“
esmaesitlus. Seitsme autori poolt kokkukirjutatud 578-leheküljelise raamatu
esitlusele oli kogunenud umbes 150 inimest lähemal ja kaugemalt. Sihtrühmaks
eeskätt piirkonna elanikud ning kodu- ja ajaloohuvilised üle Eesti. Raamatu
projekti toetas KOP, Eesti Kultuurkapitali Raplamaa Ekspertgrupp, Raplamaa
Partnerluskogu läbi LEADER programmi ja AS Ingle. Raamatu kirjutasid
kokku Rait Talvoja, Jüri Metssalu, Helle Perens, Ants Härma, Hanno Talving ja
Kalev Kask.
http://www.raplakrk.ee/raplamaa-kodulugu/uued-koduloovaljaanded.html
14. märtsil toimus Eesti Geneoloogiaseltsi aastakoosolek Türil, kus selts hindas
aasta jooksul ilmunud geneoloogiateemalisi külaraamatuid. Konkursile esitatud
neljateistkümne külaraamatu hulgast tunnistas Eesti Geneoloogiaselts raamatu
„Lau küla lood“ parimaks 2014.a. Eestis ilmunud koduloo- ja
geneoloogiaalaseks raamatuks.
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21. märts 2015 – Ingliste piirkonna külavanemate tänuõhtu oma tublimate
külaelenike tänamiseks. Sihtrühmaks Ingliste piirkonna elanikud, toetajaks
Kehtna vald, AS Ingle ja kohalikud talud.

13. Milliseid ja kellele suunatud tegevusi on plaanis ellu viia aastal 2015?
1. Raamatu „Lau küla lood“ esitlus Ingliste mõisa kultuuriaidas (6.02.2015).
2. Ingliste piirkonna külavanemate vastuvõtt Ingliste Haridus- ja Kultuurikeskuses (21. märts 2015). Piirkonna külavanemad tänavad oma tublisid
külaelanikke, keda ei kutsutud presidendi, maavanema ega vallavanema
vastuvõtule.
3. Neljakuningatee jalgratta matk läbi Lau küla
http://paidetervis.ee/index.php?mid=0&id=76
4. Teeme Ära 2015 koristustalgud (02.05.2015).
5. Piirkonna külade ühisprojekt „Tori hobusega Raplamaal 2015“ Ingliste
pargis (18.07.2015).
6. Osalemine Eesti Külade Maapäeval Säreveres (7.-9.-august 2015).
7. Piirkonna külade ühisüritus Ingliste verivorstifestival 2015 (dets. 2015).
14.
a)

Kuidas olete külakogukonnana kaasa aidanud:
kohapealse ettevõtluse arengule,
Ingliste piirkonnas asuvad Kehtna valla ühed suremad ja mõjukamad ettevõtted
(AS Ingle, Pae Farmer OÜ). Lau küla kaks suuremat talu on orienteeritud
traditsioonilisele põllumajandustootmisele. Pilpa talu limusiini tõugu lihaveiste
kasvatamisele ja Raja talu piimatootmisele ning liheveisekasvatusele.
http://juurukirik.ee/ajaleht/EELK_JMKL_nr_28.pdf
http://www.limusiiniklubi.ee/2013/11/limusiiniklubi-juhivad-diana-parna.html

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/itaalia-spermatilk-toi-eestisseuued-iludused?id=19310354
Piirkonna külade elanikud saavad nendes ettevõtetes tööd ja ettevõtjad on igati
valmis kohaliku elu edendamises osalema ja toetama. Lau külas on mitmeid üle
Eesti tuntud ja tunnustatud peretalusid, (2013 – Madise tall – alternatiivtalude
2. koht, Pilpa talu – noortalunike arvestuses 3.koht).
http://madisetall.edicypages.com/et
Tegeldakse turismi ja kalakasvatusega (Laukataguse puhkeküla), video- ja
fototeenust pakub OÜ Kredor.
http://www.kredor.ee/
Töötuid Lau külas ei ole.
b)
heakorrale, keskkonnahoiule, mälestiste või kultuuripärandi kaitsele,
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Viimasel neljal aastal on Lau küla elanikud võsast ja metsast välja raadanud
omaaegsed kooli- ja vallamaja asukohad, mis on nüüd möödujaile nähtavad ja
korralikult viidastatud. Samuti on heakorrastatud ja tähistatud endine külakaupluse asukoht. Küla elanikud kaunistavad vabatahtlikult oma küla ühiskasutavaid maa-alasid lillekastidega ja niidavad muru.
c)
haridus- ja kultuurielule, traditsioonide säilimisele, põlvkondadevahelise sideme tugevdamisele,
Lau küla põlvkondadevaheline side ja traditsioonide säilimine toimub eeskätt
nendes taluperedes, kus kasvab koos mitu põlvkonda. Nii antakse edasi ühiseid
väärtusi, hinnanguid ja tööoskusi. Haridus- ja kultuurielule suunatud
ettevõtmised toimuvad Ingliste Haridus- ja Kultuurikeskuses, kus lisaks lasteaiale tegutseb ka piirkonna ainuke raamatukogu.
d)

kogukonna ühtsustunde tugevdamisele.
Külal on olemas oma lipp, sümboolika ja tunnuslause „Laiudes laugaste
vahel“. Sümboolikat on kasutatud suveniiridel, trükistel, särkidel jne. Külal on
tugev kogukonnatunnetus, mis väljendub aktiivses osalemises külaüritustel.
2013.a. sai küla oma postmargi. Viimasel kolmel aastal on küla lasknud
valmistada šokolaadiümbrise, mis on igal aastal eri kujundusega ning tutvustab
Lau küla olulisi objekte või sündmusi. Kahtlemata on kogukonnatunnet suurendanud 2015 ilmunud külaraamat „Lau küla lood“.

15. Kuidas tutvustate küla lugu ja traditsioone? Kas talletate küla ajalugu?
2013.a toimus külas Juuru kihelkonnapäevade Lau külapäev, kus osales u. 500
inimest. Kesksel kohal oli aja- ja kodulookonverents viie ettekandjaga. Avati
külatahvel, tehti näitemäng endise vallamaja asukohas ning peeti küladevahelised spordivõistlused. Lau küla lugu sai talletatud samanimelises
raamatus, mis ilmus 2015.a. veebruaris ja mille esmaesitlusele kogunes ligi 150
inimest. Külas toimuvad suuremad ettevõtmised (külapäevad, külakooli
asukohas mälestuskivi avamine, koristustalgud, rakendispordivõistlused)
salvestatakse videole ja pildifailidena. Videoklipid monteeritakse Kehtna valla
kroonikasse ja on kättesaadavad kõigis Kehtna valla raamatukogudes. Piirkonna
külaüritustest on valminud aegade jooksul 15 DVD, videod on kujundatud
ümbristega karpides. Jooksvalt säilitatakse küla ettevõtmisi Power Pointi programmis, mida täiendatakse vastavalt vajadusele. Samuti on ilmunud külast
artikleid Maalehes, Raplamaa Sõnumites ja kohalikus vallalehes Kehtna Valla
Vaatleja.
16. Kuidas toimub küla ja kohaliku omavalitsuse koostöö?
Peamine koosöö toimub projektipõhiselt, vastavalt külaüritustele, mida vald
vastavalt võimalustele toetab. Koostöö on hea ning rajaneb külade ja valla
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arengukavas sätestatud eesmärkidel ja tegevustel. KOV on Lau külale aastate
jooksul palju tunnust jaganud – nii ettevõtjaile kui paremini heakorrastatud
taludele.
17. Miks peaks teie küla/külade piirkond/alev saama AAASTA KÜLAKS?
Lau küla on oma väikese rahvaarvu juures ja valla äärealal asudes hakkama
saanud paljude huvitavate ettevõtmistega. Mõnikord eraldi, sageli aga teiste
piirkonna küladega ühiselt koos tegutsedes oleme pälvinud meeldejäämist ja
tunnustust. Meie küla tegevust, sportlikke saavutusi ja ettevõtlikust on
kajastatud väljaspool maakonda. Lau külal on tugev ühine kogukonnatunnetus.
Siinne kogukond on jätkuvalt üksmeelne, vastutustundlik ja visa. Vabariiklikul
tasemel tunnustus oleks vääriline tasu meie tegemiste eest, oleks heaks
stiimuliks edasistele tegevustele, tõstaks külainimeste enesehinnangut ja
tutvustaks üht väikest maapiirkonda vabariiklikus mastaabis.
18. Kui soovid lisada, mis on teie külas erilist, silmapaistvat või kust leiada
lisamaterjali, siis pane see siia kirja.
Kõige olulisem lisamaterjal eelneva ankeedi kohta on aadressil

http://youtu.be/xQNZiu5Q9eg
Lisamaterjali leiate FB lehelt „Ingliste külade piirkond“, millega on juba
liitunud üle 200 inimese. https://www.facebook.com/groups/137816749601250/
Lisamaterjali küla kohta leiate raamatust „Lau küla lood“.
19. Lisamaterjalid (fotod, ajalehe väljalõiked, trükised jmt).
Me oleme avatud teistele ja meie tegemised on pidevalt leidnud kajastamist
erinevates meediakanalites ning ajakirjanduses.
Allpool loetelu nendest:

2010
Nädaline
22.04/ Kõrver, M. “Teeme Ära” kujuneb Raplamaal tegusaks
04.05/ Laiapea, H. Talgud kestavad nädalaid
20.07/ Truu, T. Inglistel oli jutuks kodukohas tehtu ja arenguvõimalused
27.11/ Truu, T. Kehtna valla külaelu iseloomustab mitmekülgsus
16.02/ Truu, T. Kehtna valla teenetemärgi sai Aare Leinberg Nädaline
26.08/ Helend-Aaviku, K. Kehtna valla talust saadeti teele seitsmes Krimmi
õpetaja
2011
Nädaline
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31.12/ Linnamägi, P. Rahulikud päevad sepikojas
20.12/ Kõrver, M. Ingliste mõis võõrustas Raplamaa mõisaomanikke
24.05/ Helend-Aaviku, K. Juuru kihelkonna mudilaste laulupidu tõi Järlepasse
lavatäie lapsi
30.06/ Saidapere külas tähistati korraga mitut sündmust
09.07/ Juuru avas südameriigi kihelkonnapäevadeks
09.07/ Hindremäe, A. „Seitsmeste uudiste“ mõnusate külade otsing jätkub
23.07/ Lau küla 770, Ingliste küla 555
19.07/ Lau ja Ingliste küla ühendasid ajaloo ja tänapäeva
03.09/ Aare Hindremäe viib külakostiks värske „Krimmi Eestlaste“ numbri
30.08/ Linnamägi, P. Ingliste tuli mõnusaima küla valikul pronksile
26.11/ Justiitsminister annetas Imre Reinole kodanikupäeva aumärgi
15.10/ Mikomägi, M. Kalle Hamburg Kalle Hamburgi talus
11.10/ Põlma, I. Käsitööfoorum keskendus ettevõtjaks olemisele
20.09/ Rüüson, Ü. Ohutusõhtud külades
2012
Nädaline
06.01/ Kõrver, M. Velisemõisa ja Saidapere küla jagasid pühaderõõmu
2015 Raamat „Lau küla lood“ 578 lk. Tiraaz 500 eks.
Lisa üks pilt külast, mida soovid küla tutvustuseks avalikkusele näidata.

Küsimustiku täitja nimi: Aare Hindremäe, Lau külavanem
Telefon: 5117345
E-mail: hindrem@estpak.ee
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