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Rahvakoosolekutel tutvustati ühinemislepingut
Valdade ühendamise ettevalmistused on sealmaal, et Raikküla,
Rapla ja Kaiu valla ühinemisleping on kavas alla kirjutada kolme valla volikogu ühisistungil
22. detsembril. Enne seda küsitakse rahvahääletusel inimeste
arvamust.
Et oma seisukohta oleks kergem kujundada, peeti valdades
rahvakoosolekuid. Koduvallas
oli esimene neist Raikkülas, kus
olid kohal ka kõigi kolme ühineva valla esindajad. Järgmistel
õhtutel oldi koos Kabalas ja Purkus. Kõikjal tutvustati ühinemise ettevalmistusi ja ühinemislepingut ning vastati küsimustele.
Erilist huvi pakkusid kuulajatele
plaanitavad investeeringud ja
mis saab kohapealsetest asutustest-hoonetest. Siinkirjutaja oli
kohal Kabalas ja järgnev on kirja
pandud seal räägitu põhjal.
Küsiti, miks suur vald on
parem. Vallavanem ja volikogu
esimees tõid välja siinse kandi tiheda seotuse Raplaga, kus tarbitakse erinevaid teenuseid. Ametnikud saaksid spetsialiseeruda.
Olemas on ka siin puuduvad
Täiendav avalik
väljapanek ja arutelu
Rapla Maavalitsus korraldab
Kehtna alajaama ja Rail Balticu
trassi koridori vahele kavandata
va elektri 110kV õhuliini lahendu
se tutvustamiseks avaliku arutelu
8.12.2016 algusega kell 18.00
Purku koolimajas.
Täiendav avalikustamine
korraldatakse Raikküla ja
Kehtna valla osas.

spetsialistid (nt jurist). Raikküla
vallal pole oma hooldekodu, aga
kohti sinna on üha enam vaja,
endale hooldekodu ehitada oleks
väga kulukas.
Läbirääkimistel on kokku lepitud, et juhtimise hajutamiseks
moodustatakse osavallad (see
võrdub praeguse territooriumiga) ja kohapeal on teenuskeskus
(kontor, kus asju ajada). Teenuskeskuse juht on ühtlasi vallavalitsuse liige.
Ühinemislepingu kehtivuse
ajal ehk nelja aasta jooksul jäävad alles kõik valdade praegused asutused. Allasutuste palkade ühtlustamine on kavandatud
2019. a algusest. Lasteaedade
kohatasud jäävad vähemalt viie
aasta jooksul erinevaks.
Kolm valda esitasid investeeringute nimekirja igaüks viis
objekti. Raikküla vald saab riigilt umbes 300 000 eurot ühinemistoetust. Sellest 75 000 on
kavandatud ühinemisega seotud
kulude katteks, 225 000 eurot
suunatakse teedele.
Üks sõnaselgitus. Tihti räägitakse liitumisest – selle korral
Elektrilahenduse osas
täpsustatud planeeringu
materjalidega on võimalik tutvuda
vallavalitsuses kohapeal.
Digitaalselt on materjalid
kättesaadavad alates 27.10.2016
Rapla Maavalitsuse kodulehe
küljel http://rapla.maavalitsus.ee/
et/rail-baltic-raudtee-trassikori
dori-asukoha-maaramine ja Rail
Baltic projekti portaalis http://
railbaltic.info/et/materjalid.

Arutelu Kabalas. Ühinemislehe infot kommenteerib
volikogu esimees Anne Kalf.
Foto Reet Saar

üks vald „neelab“ teise alla. Siin
on ees ühinemine, ehk moodustub uus omavalitsus, millel on
uus registrinumber. Kuulutatakse välja konkurss ka uue valla
sümboolika leidmiseks.
Tulevases volikogus on 27
liiget, kes valitakse ühes valimisringkonnas. See tähendab,
et väiksemate kohtade kandidaatidel tuleb häälte kogumisel
rohkem pingutada.
Ühinemisega seotud detailsemaid küsimusi, sealhulgas
struktuuri hakatakse täpsustama
uuel aastal. Kokku on lepitud,
et ametnike leidmiseks korraldatakse sisekonkurss, liitumissummadest võimaldatakse soovijatele ümberõpet.
Väga palju panustatakse
edaspidi volikogu komisjonidele, mille liikmeteks saavad
ametnike ja saadikute kõrval
kohapealsed aktiivsed inimesed, MTÜde ja ühenduste esin-

dajad. Sel moel jõuab kaugemate kantide hääl otsustajateni.
„Peame kohapeal muutuma ise
aktiivsemaks,“ ütles Anne Leht
kartuse kohta, kuidas suures
vallas ääremaastumist vältida
Vallavanem lisas, et koosolekutel Raikkülas ja Purkus pidasid inimesed väga vajalikuks
Raplani ulatuva valgustatud
kergtee lõpuni ehitamist. Muide, rahvasuu on selle ühinemise
kontekstis tabavalt ristinud juba
Sõpruse puiesteeks. Kabalas
tulid koosolekule eri külade
inimesed – see annab lootust,
et edaspidi hakkavad nad ka komisjonides kaasa rääkima. Kabalas küsiti mõisamaja ja kooli
kohta. Mõisahoone on kavas
muuta külakeskuseks. Lasteaiast on peale kasvamas arvukamalt lapsi, mis annab lootust,
et koolis edaspidi õpilasi jagub.
Reet Saar
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Raikküla vallas tuleb elanike küsitlus

R

aikküla Vallavalitsus korraldab elanike küsitluse seoses
haldusterritoriaalse
korralduse muutmisega. Raikküla valla elanik saab vastata küsimusele, kas ta toetab
Raikküla valla, Kaiu valla ja
Rapla valla ühinemist uueks
omavalitsuseks.
Küsitlus
korraldatakse
Raikküla valla haldusterritooriumil kolmes küsitluspunktis,
mis asuvad Kabala mõisahoones, Raikküla raamatukogus
ja Purku raamatukogus ning
elektrooniliselt hääletussüsteemis VOLIS, mille link on
leitav Raikküla valla veebilehel www.raikkyla.ee.
Elektrooniline küsitlus
algab 7.12.2016 kell 10.00 ja
lõpeb 8.12.2016 kell 20.00.
Küsitluspunktides
toimub küsitlus 11.12.2016 kell
12.00-20.00 ja 12.12.2016
kell 10.00-18.00.
Küsitluse korraldamiseks
moodustas Raikküla Vallavalitsus ajutised komisjonid,
mille esimehed on Kabala
mõisahoones (tel 486 5560)
Urmas Tulvik, Raikküla
raamatukogus (tel 486 4424)
Milvi Kipper, Purku raamatukogus (tel 486 3223) Ester
Luik.

Koordinaatorid Ülle Sale
tel 486 5598 ja 511 2858,
e-posti aadress ylle.sale@raikkyla.ee, Kaie Merila tel 486
5560, e-posti aadress kaie.merila@raikkyla.ee ja Ivo Mäeoja
tel 486 5545, e-posti aadress
ivo.maeoja@raikkyla.ee.
Küsitluses osalemiseks tuleb kaasa võtta kehtiv isikut
tõendav pildiga dokument. Elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatavast küsitlusest
on õigus osa võtta igal küsitluse
ajaks vähemalt 16-aastaseks
saanud elanikul, kelle elukoht
rahvastikuregistri andmetel on
Raikküla vallas. Küsitlusest ei
või osa võtta isik, kes on valimisõiguse tähenduses teovõimetuks tunnistatud või kohtu
poolt süüdi mõistetud ja kannab
karistust kinnipidamiskohas.
Isik, kes viibib küsitluse
toimumise päeval Raikküla
vallas, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus, kui tema
tervislik seisund või mõni muu
mõjuv põhjus on takistuseks
tema vahetule osalemisele küsitluskohas toimuval küsitlusel.
Küsitluslehe kodus täitmise
taotlus tuleb esitada komisjonile või vallasekretärile
hiljemalt kolm tundi enne
küsitluspunkti sulgemist küsitluse viimasel päeval, so 12.
detsembril 2016 hiljemalt kel-

RAIKKÜLA TALVINE KÜLAPÄEV

laupäeval, 10. detsembril algusega kell 10.00
Raikküla Kultuurikeskuses
* JÕULUTURG - oodatud on käsitöömeistrid
ja kõik kaupmehed, kes müüvad midagi jõuluvana
kingikoti jaoks
* JÕULUKOHVIK Nadja Koogid
* ÕNNELOOS (iga pilet võidab), tulu läheb
külapäeva läbiviimiseks
Kell 10.15 alustavad kontsertprogrammiga
ISETEGEVUSLASED
Kellel on soovi tulla jõuluturule kauplema,
palun anda sellest teada Ene Kangurile
HILJEMALT 1. detsembriks tel 516 0783

Taotluse näidis
Haldusterritoriaalse
korralduse muutmisega
kaasneva elanike arvamuse
väljaselgitamise komisjonile
Taotleja ees-ja perekonna
nimi, isikukood, täpne
elukoht, telefoninumber.
TAOTLUS
Palun mul võimaldada 12.
detsembril 2016 toimuval
la 15.00ks. Kodus küsitluslehe täitmine toimub ainult 12.
detsembril 2016. Taotluse võib
esitada elektrooniliselt e-posti
aadressile ylle.sale@raikkyla.ee
või paberil Raikküla Vallavalitsuse postiaadressile: Kabala
mõis, Tamme küla, Raikküla
vald, 78403 Rapla maakond.
Taotluses tuleb märkida
taotleja ees- ja perekonnanimi,
isikukood, elukoha aadress,
telefoninumber, taotluse sisu
(näiteks: Palun mul võimaldada

küsitlusel täita küsitlusleht
kodus. Küsitluslehe kodus
täitmise taotlemiseks on
järgmine mõjuv põhjus:
(taotluse vormil märkida
ristiga – terviseseisund,
kõrge iga, rasked teeolud,
transpordivõimaluse
puudumine, muud põhjused, mis takistavad kodust
lahkumast).
Allkiri
Kuupäev
12. detsembril 2016 toimuval
küsitlusel täita küsitlusleht kodus.), küsitluslehe kodus täitmise taotlemise põhjus (näiteks:
tervislik seisund, kõrge iga,
transpordivõimaluse puudumine), taotleja allkiri ja kuupäev.
Ülle Sale

Raikküla vallasekretär ja
haldusterritoriaalse korralduse
muutmisega kaasneva elanike
arvamuse väljaselgitamise
koordinaator
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Lustilapse rühm pidas sünnipäevapidu

L

ipa
lasteaiarühmas
Lustilaps tähistati 2.
novembril seda, et
Lipa lasteaed on töötanud valla allasutusena 25 aastat.
Õigupoolest alustas lastehoid juba 26 aastat tagasi Raikküla kolhoosi alluvuses ja Lipa
klubi ruumides. Lastehoiu nimi
oli Mängunurk. Lasteaia juhatajaks sai Gerta Kaselaan. Õpetajaabina töötas Ludmilla Kasari.
Lastele käis joonistamist õpetamas Aime Aus, muusikat õpetas
Heldi Tagel.Toitlustamisega tegeles Raikküla kolhoosi söökla.
Toit toodi kohale konteinerites.
Alates 1991. aastast läks
lasteaed Raikküla valla alluvusse. Samal aastal tuli õpetajana
tööle Merike Lehtsalu, õpetajaabina asus tööle Maris Väli.
Tema asemele asus hiljem Marit Rahkemaa.
1996. a sügisel kolis lasteaed Lipa koolimajja, kus asub

tänaseni. Lühemat aega on lasteaiaõpetajatena töötanud Ester
Luik, Marika Maltsar, Talvi
Tuhkanen ja Merle Piirsalu.
Õpetajaabidena on töötanud
Tiina Rais-Raist, Malle Bergstein, Ainu Pailk ja Jaana Aedla.
2005. aastal asus liikumisõpetajana tööle Eha Pärdi, kes
lisaks sellele asendab vajadusel
õpetajaid ja õpetajaabisid.
Juhatajatena on töötanud
Gerta Kaselaan, Tiina Heinsoo,
Ain Pildre, Piret Urtson, Maire
Roht, praegu juhib meid Jaanika Voomets.
Kõige pikemat aega on lasteaias töötanud Heldi Tagel (26
aastat), Merike Lehtsalu (20 a),
Maris Väli (16 a), Eha Pärdi (11
aastat) ja Tiina Viin (6 aastat).
Praegu töötavad Lustilapse rühmas õpetajad Ly Vaikmets-Vain, Tiina Viin, Eha
Pärdi ja Heldi Tagel ning õpetajaabi Margit Pihelgas. Lastele
valmistab maitsvat toitu Pilve

Raudsepp, sooja toa eest hoolitseb Peeter Pärdi.
Õhtune peomeeleolu oli
ülev. Lustilapse mudilased laulsid lõbusaid laule ja lugesid ka
luuletusi, mis olid pühendatud
isadele, sest ees ootas isadepäev. Seejärel astusid lavale
külalisesinejad Kabala Lasteaiast-Põhikoolist ja Rapla
Muusikakoolist. Suure
üllatuse valmistas viiuliduo kahe palaga. Vilistlane Merily Vinter esines
kahe kauni lauluga.
Järgnesid tänusõnad
töötajatele ja koostööpartneritele.
Endised
töötajad said kingiks
endavalmistatud kastanimunaordenid. Tänukirja
pälvisid Merike Lehtsalu,
Lea Luhari, Heldi Tagel,
muusikakool, vallavalitsus, juhtkond ja teised
head koostööpartnerid.
Pidu jätkus meeleolu-

kate ühistantsudega. Kõrvalruumis ootas aga uhke sünnipäevatort ja suupisted. Kohvilauas oli
tore võimalus meenutada möödunut ja vestelda päevakajalistel teemadel.
Heldi Tagel
Tiina Viin

Tähelepanu, kinnistute pärijad!
Tartu maakohtu alla kuuluv kinnistusosakond palub selle aasta lõpuks end
omanikuks vormistada kinnistute pärijatel, kes ei ole
seda veel teinud.
Kinnistusosakond pikendab esialgset 1. novembri
tähtaega aasta lõpuni. Senine
tagasiside näitas, et valdavalt
oli pärimine jäänud lõpuni
vormistamata teadmatusest.
Maksu- ja tolliameti andmetel on tuhandeid kinnistuid, mille senine omanik on
surnud ja uus omaja ei ole
kande parandamiseks avaldust esitanud. Nii jääb riigil
saamata olulises osas maamaksu.
Järgmise aasta algusest
hakkab
kinnistusosakond
taoliste pärijatega ühendust
võtma. Kui omanik ei ole aasta lõpuks kinnistusraamatu
kande parandamist taotlenud,
saadab kinnistusosakond talle uuel aastal esmalt trahvi
hoiatuse. Kui ka hoiatuses

ettenähtud ajaks taotlust ei
esitata, määratakse omanikule 200-eurone rahatrahv.
„Kinnistusraamatus olevad andmed peavad peegeldama tegelikkust. Seetõttu
palume uutel omanikel esitada vajalik kandeavaldus.
Kande taotlemine on riigilõi
vuvaba ja kinnistuportaali
kaudu saab seda teha ka notaritasuta,“ selgitas kinnistusja registriosakonna kohtudirektor Virve Altuhova.
Kande tegemiseks kinnistusraamatusse tuleb esitada kinnistuportaali või notari kaudu avaldus ja lisada
omandiõiguse aluseks olevad dokumendid. Avalduse
esitamine
kinnistuportaali
kaudu ja kande parandamine
on riigilõivuvaba. Avalduse
vormistamisel notari abiga
tuleb teenuse eest tasuda vastavalt notari tasu seadusele.
Kui eelnevalt ei ole pärimismenetlust läbi viidud, tuleb
pöörduda notari poole, kes

teostab pärimismenetluse ja
väljastab pärimistunnistuse.
Kehtiva seaduse järgi on
pärimisest võimalik loobuda kolme kuu jooksul pärast
pärandaja surma. Kui pärandist loobumine või vastuvõtmine on vormistamata või
pärimisega seoses tekivad
täiendavad küsimused, tuleks
pöörduda notari poole, kelle
kontaktid leiab Notarite Koja
võrgukodust.
Tartu maakohtu juurde
kuuluv kinnistus- ja registriosakond haldab kõigi Eesti
piirkondade kinnistus- ja registriasju.

PÜHADE-EELNE TÖÖTUBA Purku koolimajas
18. detsembril kell 18.00
Valmistame
KÜÜNLAKAARTE, ŠOKOLAADIKAARTE, JÕULUKAARTE jne
Ühe kaardi valmistamine 3 eurot
Juhendaja Katrin Gichin
Info 5228 982
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RAIKKÜLA VALLA
VABAAJAKESKUSES

*Külm toit hinna sees
*Baar

Lipa koolimajas
30. detsembril 2016 algusega
kell 20.00

Muusikat teeb ansambel SVIPS
OÜ Estest PR ostab
metsa- ja põllumaad.
Tel 5045 215, 5145 215,
info@est-land.ee

LAUDADEGA
AASTALÕPUPIDU
Kohtade ettetellimine hiljemalt 27.12
kalfanne@gmail.com või
telefonil 53 611 901
Info tel 53 611 901
Osalustasu 7 € tasuda
Lipa vabaajakeskusesse.
Peoõhtul pilet 9 €

EELK Rapla Maarja-Magdaleena koguduse teated
Rapla kirikus
EELK Rapla Maarja-Magdaleena koguduses
Laupäeval, 3. detsembril alates kella 11-st ühine
jõulupiparkookide küpsetamine pastoraadi inglisaalis
Pühapäeval, 4. detsembril kell 12 II advendipüha
päeva jumalateenistus, kaastegevad solistid Ott
Indermitte, Kristi Veeber ja Maila Plooman
Pühapäeval, 11. detsembril
kell 12 III advendipühapäeva armulauaga jumala
teenistus, laulab Valtu kammerkoor Monica Arme
juhatusel;
kell 10-14 suur jõulukäsitöö näitusmüük pastoraadis
koos loosilauaga, milles iga loos võidab,

82
Vilaine Topper
Helga Arro

94
Elmar Sõrmus

80
Eevi Talu

89
Laine Uusima

Raikküla Valla Leht

Pühapäeval, 11. detsembril kell 15 advendi- ja
jõulujumalateenistus

84
Laine Oga
Erna Einama

Oktoober

85
Aino-Armilda Haasmaa

EELK Rapla Maarja-Magdaleena koguduse
Samaaria kojas Valli külas Purkus

Harri Reiu

Kõigile
sünnipäevalastele
päevi pikki, ilusaid,
aastaid palju
ja toredaid!

86
Asta-Regina Kuusemets

inglisaalis kohv ja koogid;
kell 18 kontsert "Jõuluootus" - esinevad Rolf Roosalu
ja Saara Kadak (piletitega)
Pühapäeval, 18. detsembril kell 12 IV advendipüha
päeva armulauaga jumalateenistus
Kolmapäeval, 21. detsembril kell 18 Raplamaa
noortekollektiivide jõulukontsert

November
94
Leida-Hermine Uustalu

Väljaandja Raikküla Vallavalitsus
www.raikkyla.ee

90
Maimu Randlepp
85
Ilme Treimaa
Albert Lepik
82
Helje Kloch
Saima Sark
80
Valve Ruumet
Mati Laagus
65
Eva Mättas

Trükitud Saku trükikojas
Rebellis
Tiraaž 700

Mälestame
Ants Vainosaar
Maimu Reiser
Tiina Heinsoo

Vigade parandus
Eelmises lehenumbris
oli õnnitluste sekka
sattunud viga ja olime
ühe õnnitletava aasta
vanemaks teinud.
Helga Kiis sai siiski
82-aastaseks.
Palume vabandust
auväärse sünnipäevalapse ees.

Toimetaja REET SAAR
reetsaar@hotmail.com, 5557 5936

