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Teatrikuu toob lavale harrasusnäitlejad
Teatrikuu algas Raikküla Kultuurikeskuses 1. märtsil Läänemaa Risti valla Piirsalu külaseltsi näitetrupi etendusega “Tühjad näpud”. Kahevaatuselise mahlaka maaeluteemalise näidendi Tamme peremehe talu “ettevõtmisest” ja armuasjadest
kirjutas ja pani lavale Jaan Viigi, jandi juht oli Vaike Liiv.
Lahti rullus põnev lugu sellest, kui pettusega tahad palju
saada, aga lõpuks on sul tühjad näpud. Vaatajate hulgast kostis
tihti naerupahvakaid, sest mahlakust selles tükis oli.
Etenduses mängisid Jaan Viigi, Pille Viigipuu, Elvo Leppmaa, Mari Liis Raid, Toomas Raid, Viivika Lai, Terje Lai, Sirje Leppmaa ja Aino Viilup.
Tänusõnad Kalle Tõnismale, kes viis kokku Piirsalu ja
Raikküla rahva. Sõprussidemed sai ka sõlmitud – Raikküla
Kultuurikeskuse isetegevuslased on oodatud Piirsalu seltsimaja lavalaudadele.
Kauneid teatrielamusi teatrikuul! Kivi-Vigala näiteseltskond tuleb Raikküla Kultuurikeskusesse esinema 27. märtsil.
Raikküla valla kultuuritöötaja
Ene Kangur

Piirsalu külaseltsi näitetrupp. Ene Kanguri foto

Koolivõrgu korrastamisel otsiti kõige pehmemat varianti
Alates aastast 2000 on Raikküla vallavolikogu otsinud lahendusi, kuidas oma
piirkonnas tagada kvaliteetne haridus ja
koolivõrku korrastada oludes, kui lapsi
napib ja koolide pidamise kulud kasvavad omavalitsusele ülejõukäivalt suureks.
Väikeses vallas oli varem kolm põhikooli, kuid 2005. aastal muudeti Järvakandi
ja Raikküla põhikool kuueklassilisteks
algkoolideks ning põhikoolina jätkas Kabala. Iga kooli juurde jäi lasteaed.
Vahepealsete aastate jooksul on laste
arv veelgi vähenenud. Järvakandi lasteaias-algkoolis on praegu 10 õpilast ja lasteaias 20 last, Raikküla lasteaias-algkoolis 16 õpilast ja lasteaias 15 last, Kabala
lasteaias-põhikoolis on 63õpilast ja lasteaias 31 last. Õpilaste arv kahes kuueklassilises koolis on väheneb lähiajal veelgi.
Väga paljud siitkandi lapsed õpivad juba
Raplas, kus neil on rohkem võimalusi ka
huviringides kaasa teha.

Igal aastal on koos arengukava ülevaatamisega volikogus käsitletud koolivõrgu optimeerimise teemat, kuid pöördelisi otsuseid on aina edasi lükatud. 19.
veebruari istungil oli päevakorras Raikküla valla koolivõrgu korrastamise teema
ja seekord langetati otsus.
Vallavolikogu hariduse-, kultuuri-,
spordi- ja noorsookomisjon arutas eelnevalt koolivõrgu küsimust ja pakkus välja
koguni neli võimalikku varianti, millest
volikogu otsuse eelnõusse pandi kaks.
Volikogu liikmed rõhutasid istungil,
et otsustada tuleb väga raske küsimus,
keegi ei taha endale kooli sulgeja mainet
saada ja ilmselt pole pärast pääsu ka negatiivsetest kommentaaridest Internetis.
Vallavanem Jaan Truuts nõustus:
“Vallakodanikuna on see raske otsus, aga
teeme selle ükskord ära. Ehk meid pärast
hoopis tunnustatakse, et oleme lõpuks
midagi otsustanud.”

Eelnimetatud pika nimega komisjoni
esimees Anne Kalf ütles: “Minu isiklik
seisukoht on, et ei paneks ühtki kooli kinni, kool peab külas olema ja tuleb
rasked ajad üle elada. Aga tegelikult on
meie lapsevanemad otsuse juba ammu
ära teinud.”
Volikogu otsis kõige pehmemat varianti, mis jätaks elu sisse igale praegusele koolimajale. Ja leidis ka ning selle
poolt olid kõik kümme saadikut. Otsustati kujundada alates 1. septembrist 2009
Raikküla lasteaed-algkool, Järvakandi
lasteaed-algkool (tegevus lõpetatakse I–
VI klassides) ja Kabala LAPK (tegevus
jätkub) ümber üheks munitsipaalkooliks
nimetusega Kabala lasteaed-põhikool,
kus on kolm kooliastet ja neli lasteaia
liitrühma asukohaga 2 Kabalas (Tamme
külas), 1 Lipal (koolimajas) ja 1 Purkus
(koolimajas).

Raikküla Valla Leht



Vallavalitsuse istungite kajastus jaanuaris-veebruaris 2009
12.01
Kuulutati välja vabade põllumajandusmaade plaanide ja registreerimislehe
avalik väljapanek 16.01–16.02.2009.
Avaldusi saab Raikküla Vallavalitsusele
esitada 17.02–16.03.2009.
Ühekordset sotsiaaltoetust otsustati maksta viiele isikule kokku summas
9116 krooni.
Üks inimene otsustati paigutada hooldekodusse.
Seisuga 31.12.2008 tunnistati ebatõenäoliselt laekuvateks nõueteks 28 784,83
krooni.
Ühel juhul kaasfinantseeriti perepäevahoidu.
Otsustati sõlmida teenuse osutamise
leping ühe õpilase logopeediliseks nõustamiseks perioodil 5.01– 31.05.2009 vallavalitsuse osalusega kuni 20 tunni ulatuses 150 krooni tund.
Raplamaa Külade Liidule valiti esitamiseks aasta küla – Keo küla – ja sädeinimene – Ester Luik).
19.01
Anti nõusolek maa ostueesõigusega
erastamiseks OÜle Raikküla Farmer.
Ühekordset sotsiaaltoetust otsustati maksta kahele isikule summas 5758
krooni.
Raikküla Vallavolikogu 18.12.2009
määruse nr 51 “Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Raikküla vallas”
alusel otsustati kehtestada koduteenuste
osutamise lepingu vorm, sotsiaalhooldustöötaja ametijuhend ja võimalus, et
seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu
korral tasub kodanik vastavalt temale
osutatavate teenuste mahule ja lepingus
kokkulepitule igas kuus kuni 300 krooni.
Kinnitati Raikküla valla munitsipaalõppeasutuste õpilaskoha ja lasteaedade
lapse koha arvestuslik maksumus õpilase või lasteaia lapse kohta 2009. aastaks:
Järvakandi LA-AK 63 620 krooni; Kabala LA-PK 25 910 krooni; Raikküla LAAK 56 150 krooni.
26.01
Kolmele isikule otsustati maksta ühekordset sotsiaaltoetust kokku 2845 krooni.
Vallavalitsus rahuldas Jaotusvõrk OÜ
taotluse ehitusloa saamiseks Raela külas
asuva Männi kinnistu liitmiseks elektrivõrguga. Valli külas asuva Kaljula elamu
omanikule väljastatakse ehitusluba elamu
rekonstrueerimiseks.

Arutati Luuka Sigala rekonstrueerimise teemat seoses sigalale juurdepääsuteega – alternatiivi leidmise vajalikkust.
Tehti eksperdile vastav kirjalik ettepanek.
Kinnitati vallavalitsuse ja hallatavate
asutuste 2008. aasta varade aastainventuuri tulemused.
Otsustati sõlmida teenuse osutamise leping ühe õpilase logopeediliseks
nõustamiseks perioodil 2.01– 31.05.2009
vallavalitsuse osalusega 100 krooni tund,
kuid mitte rohkem kui 400 krooni kuus.
Seoses vajadusega hoida korras ja korraldada avalikke üritusi Raikküla vallas
Lipa külas asuval jätkuvalt riigiomandis
oleval kiigeplatsil, otsustati sõlmida avaliku kasutamise leping MTÜga Skuup.
2.02
Maksta ühekordset sotsiaaltoetust
ühele isikule summas 2000 krooni.
Kandideerijate hulgast valiti välja
sotsiaalhooldustöötaja, kelleks sai meie
valla koolitatud inimene Maive Papp. Temaga sõlmiti tööleping.
Rehe kinnistu omanikuga sõlmitakse Lipa-Põlma tee (nr 6540141) teemaa
kasutamise leping seoses metsamaterjali
väljavedamise ja ladustamisega.
Rahuldati Raikküla külas asuva Ristikivi elamu omaniku kasutusloa taotlus
elamu, majandushoone ja keldri kasutusele võtmiseks.
Otsustati küsida kolmelt ehitusfirmalt
hinnapakkumised Kabala Lasteaia-Põhi-

kooli katuse rekonstrueerimiseks ja omanikujärelevalve teostamiseks, et koostada
struktuurifondidele projekte vahendite
saamiseks. Lähtematerjaliks on Ruuduline OÜ poolt koostatud ehitusprojekt.
9.02
Lõpetati ühe hoolealuse isiku hooldamine hooldaja avalduse alusel.
Otsustati tunnistada parimaks pakkumiseks Kabala LA-PK katuse renoveerimiseks Amparis OÜ pakkumine summas
2 790 400 krooni ja omanikujärelevalve
teostamiseks Rapla KEK OÜ summaga
74 340 krooni.
Anti Raikküla Vallavalitsusele välja
ehitusluba Kabala LA-PK katuse renoveerimiseks seoses struktuurifondidest
raha taotlemise projektidega.
Määrati kindlaks parim pakkumine
Raikküla LA-AK kahe ruumi remontimiseks, mis on vajalik seoses Uku Masingu
100. sünniaastapäevaga. Projekti “Uku
Masing100” I osa on Masingu muuseumitoa avamine ja ekspositsiooniga sisustamine. Saabunud hinnapakkumistest
tunnistati parimaks pakkujaks Tammis
OÜ summaga 95 942 krooni.
Kinnitati nõudeõiguse osast suurema
pindalaga õigusvastaselt võõrandatud
maa tagastamisel riigile tasutava võla
suuruse määramise akt.
Arutati korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise ja kogumismahutite
tühjendussageduse muutmise kahte taotlust, mis ka rahuldati.

Vallavalitsus esitas Raplamaa Külade Liidule sädeinimesena tunnustamiseks Purku külas tegutseva õpetaja Ester Luige. Vallavanem Jaan
Truuts tänas teda Märjamaa rahvamajas toimunud austamisüritusel.
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Purku külas likvideeriti reostusohtlik väetiseküün
2008. aasta detsembrikuus lammutati
Purku küla külje all asunud väetiseküün.
Hoone oli juba ammu halvas seisus: katus
osaliselt sisse langenud ja seinad samuti
hõredaks jäänud. Niisiis olid seal hoitud
väetis ning põllumajanduskemikaalid
juba pikemat aega looduse meelevallas.
Ohuks oli ilmastiku kätte jäänud
väetis eelkõige Raikküla vallas enamasti looduslikult kaitsmata põhjaveele.
Kaitsmata põhjaveega alad võtavad enda
alla üle kolmandiku valla territooriumist
ning nende hulka kuulub ka Purku küla.
On ju kohalikele teada Purku küla piirist
mitte kaugele jäävad karstiaugud Põlma
ristmiku lähedal otse maantee ääres. Pinnavett ja põhjavett ei lahuta kohati isegi
mitte paekiht, kuna looduslike protsesside tagajärjel on paekivisse uuristunud
augud.
Keskkonnaohtliku väetiseküüni likvideerimist toetas 50% ulatuses SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, kus kiideti
heaks 2008. aasta taotlusvooru esitatud
projekt. Taotlust rahastati keskkonnakaitseliste tegevuste toetamiseks avatud
Arutati 19. veebruaril toimuva vallavolikogu istungi päevakorda ja vaadati
läbi sinna menetlemiseks esitatavad eelnõud. Eelarvet veel volikogule ei esita.
Vabariigi Valimiskomisjonilt on saabunud ettepanek seoses saabuvate Euroopa Parlamendi (7. juunil 2009) ja kohaliku omavalitsuse volikogude valimistega
(18. oktoobril 2009) kaaluda meie väikeste valimisjaoskondade liitmist üheks
jaoskonnaks, et hoida kokku nii riigi kui
oma valla raha. Vallavalitsus peab vastava otsuse tegema hiljemalt 18.aprilliks
2009. Praegu on otsus veel tegemata.
16.02
Volikogu hariduse-, kultuuri-, spordija noorsookomisjon oli koos 12.veebruaril ja on oma ettepanekud teinud. Valitsus
vaatas läbi valla koolikorraldust muutva
otsuse eelnõu ja otsustas selle esitada volikogule menetlemiseks.
Otsustati toetada 1800 krooniga Raikküla valla laululaste osalemist Raplamaa
Laulukarussellil 2009. Osaleb 6 lauljat:
Perit Paeste, Eiri Grünling, Aliis Siniroht
ja Eliko Talisoo (õpetaja Anu Siniroht)
Kabala Lasteaiast-Põhikoolist, Kaur Saar
koos õpetaja Viive Raamiga Järvakandi Lasteaiast-Algkoolist ja Sander Satsi
koos õpetaja Heldi Tageliga Raikküla
Lasteaiast-Algkoolist.

Väetis asus varisemisohtlikus hoones, mille lammutamine oli võimaliku reostuskolde likvideerimistööde esimene etapp. Astrid Koplimäe foto
taotlusvooru “Veemajanduse programm,
jääkreostuse alamprogramm” raames.
Ülejäänu tuli leida omavalitsusel enda

eelarvest.
Astrid Koplimäe

25.02
Määrati maaüksuste koha-aadressid
ja sihtotstarve Metsküla külas Väljaotsa
kinnitu omaniku taotluse alusel.
Lõpetada ühe isiku hooldamine seose
hooldatava surmaga.
Arutati jäätmekorraldusega seoses
saabunud avaldusi.
Lähtudes vajadusest renoveerida Kabala LA-PK hoone, on vajalik esitada eeltaotlus KOIT-kava koostamise järgmisse

vooru, küsib vallavalitsus pakkumust
kolmelt ehitusfirmalt ja kolmelt omanikujärelevalvet teostavalt firmalt.
Otsustati esitada Rapla maavalitsusele autasustamiseks konkursil KAUNIS
KODU Vilma Kallase ja Vahur Tänava
kodu Lõpemetsa külas nimetusega Pihla.

Teadmiseks korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuile

teha ka edaspidi ajavahemikul, mil jäätmevaldaja on mitteliitumist taotlenud.
Korteriühistu puudumisel peab olema
majaelanike kooskõlastus.
Kirjeldatud tõendi või kooskõlastuse
esitamata jätmisel tähtajaks 28.02.2009
loetakse need jäätmevaldajad korraldatud jäätmeveoga liitunuks oma Raikküla
vallas asuva kinnistu juures.
Jäätmevaldajatel, kes korraldavad
oma jäätmekäitlust ise, on kohustus
esitada kirjalik selgitus 31.07.2009 ja
31.01.2010, millest ilmneb, kuidas nad
oma jäätmeid on käidelnud. Kirjaliku
selgituse all mõeldakse tõestust tekkinud
jäätmete üleandmise kohta jäätmeluba
omavale ettevõttele.
Korralduse teeb osalistele teatavaks
ja selle täitmist kontrollib valla maa- ja
keskkonnaspetsialist Astrid Koplimäe.

Vallavalitsus loeb korraldatud jäätmeveoga alates 1.02 2009 mitteliitunuks 56
jäätmetekke kohta, kellele oli vabastus
kehtestatud üheks aastaks st kuni 31.jaanuarini 2009. Harvemat jäätmete veo
sagedust võimaldatakse viiele jäätmevaldajale. Jäätmevaldajad, kelle taotlusest
selgub, et nad viivad oma Raikküla vallas asuval kinnistul tekkinud segaolmejäätmed (elukohajärgse) korterelamu
konteinerisse, tuleb esitada prügiveo eest
esitatud arved kortermaja juures ja korteriühistu esimehe poolt allkirjastatud
tõend, et sinna on toodud teise (Raikküla
vallas asuva) kinnistu (ära märkida aadress) segaolmejäätmeid ja et seda saab

Kokkuvõtte tegi
vallasekretär Ülle Sale
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Säästlik eluviis saagu me kõigi südameasjaks
Sellise motoga liitus Kabala lastaed-põhikool Taani saatkonna korraldatud projektikonkursiga “Energiasäästlik kool”.
Võistlus, mis kuulutati välja 16. jaanuaril, nägi ette kuueliikmelise võistkonna
moodustamise õpilaste ja õpetaja poolt,
ürituste läbiviimise ja tulemuste esitamise veebipõhiselt 26.veebruariks 2009.
Võistluse võitjate vahel loositakse hulgaliselt auhindu, sealhulgas kaks reisi Taanimaale.
Võistluse võimalikud ülesanded olid
teavituskampaania koolis, erinevad tegevused ergutamaks kooliperet säästlikule
eluviisile ja uurimused energiasäästuvõimalustest koolimajas. Meie valikuks
osutus säästmisele ja taaskasutusele suunatud ürituse läbiviimine. Õpetajate tiim
leidis, et kõige efektsem oleks moesõu,
mis haaraks lapsi kaasa ehk kõige enam.
Panustatud sai õpilasmeeskonnale ja
klassijuhatajatele, kes pidid aitama lastel
mõelda välja erinevatest taaskasutavatest
materjalidest rõivamoed.
1. ja 2. klass said ülesandeks valmistada peakatted paberist, 3. Ja 4. klass otsis
taaskasutusvõimalust plastpudelitele, 5.
ja 6. klass valmistas riided kilest, 7. klassi
koostada jäi paberist rõivakavandid ja 8.
klass andis uue elu vanadele T-särkidele.
9. klassi noored pidid vanadest riietest
kokku komplekteerima aegumatud uued
kostüümid, mida tänapäeval edukalt kanda saaks.
Lavastuse ja muusika aitasid õpilastel kokku panna klassijuhatajad ja muusikaõpetaja Anu ning tulemuseks oli
suurejooneline sõu 20. veebruaril. Kõik
klassid koos klassijuhatajatega olid omavalmistatud kostüümides etteasteteks
valmis. Efektsed rõivad, soengud ja näomaalingud ja muusika andsid kinnitust,
et tulemas on midagi väga vahvat. Täide

Näide laste loovast lähenemisest.
läks soov leida innovatsiooniaastal uusi
trende ja ergutada laste loovust.
Lisaks moesõule viisime läbi ka viktoriini energiasäästu võimaluste kohta ja
uurisime kuivõrd koolis on energiasäästmisega tegemist.
Viktoriinis olid edukad nooremas vanuseastmes Koit, Liisi ja Kaur ning vanemas vanuseastmes Andri, Kadi ja Eliko.
Keskkonnateadlikkuse temaatikat on
käsitletud ka majandusõppe tundides ja
läbi mitmete projektide, milles kool on
osalenud – seega pole teema õpilastele
võõras, vaid pigem omane ja tuttav.
Keskkonnateadlikkust ja säästvat elustiili puudutav küsimustik peredele andis
aga teada, et inimesed teavad, kuidas
keskkonda ja energiat säästa, kuid jätavad aegajalt need võimalused koduses
majapidamises kasutamata! Kujukaim
näide siinkohal on elektriliste seadmete
ooterežiimile jätmine.

Kool on aastaid oma panuse säästmisse andnud ka vanapaberi kogumise
aktsioonidega. Möödunud õppeaastal
kogusime 4600 kg vanapaberit ning sel
õppeaastal on meil juba 195 kg vanapaberit kogutud.
Eliko uurimusest selgus, et kulutame
vett 27,5 liitrit inimese kohta päevas!
Alguse juurde tagasi tulles tahan öelda kokkuvõtteks, et me elame piiratud
ressurssidega maailmas ja igaüks meist
peaks oma igapäevategevusi sättima nii,
et peetaks silmas keskkonna taluvust ja
ressursside säilitamise vajadust!
Kabala lasteaed-põhikool on omapoolse panuse pisutki andnud ja tänan
siinkohal õpetajaid ja õpilasi, kes kõik
põnevate ideedega meie ühist üritust ilmestasid ja kaasa aitasid!
Kabala lasteaia-põhikooli direktor
Maire Roht

Maksu- ja tolliamet kutsub üles tellima e-maamaksuteadet
Kuna maamaksuteadete väljastamise aeg
on lähenemas, palub maksuhaldur kõigil
e-maksuameti kasutajatel tellida endale
elektrooniline maamaksuteade ning säästa sel moel nii raha kui loodust.
Maamaksu rakenduse leiab e-maksuametist/e-tollist, kui valida rubriigi Nõuded ja kohustused menüüst Maamaks.
Elektroonilise maamaksuteate tellimiseks
tuleb rubriigi avalehel “e-maksuteate
tellimine” teha märge lahtrisse “Soovin
tutvuda maamaksu andmetega e-mak-

suametis/e-tollis ega soovi maksuteadet
paberkandjal”. Oluline on sealsamas
kontrollida, et e-maksuametis on olemas
maksumaksja korrektne e-posti aadress.
Elektroonse maksuteate tellinuile
saadetakse e-posti aadressile info, millal
maamaksuteate e-maksuametist leiab.
Lisaks saadab MTA enne maksu tasumise
tähtaega meeldetuletuse, kui kliendi ettemaksukontol olev summa ei ületa eesolevat kohustust. Paberil maksuteate saajatele sellist meeldetuletust ei saadeta.

Maamaks tasutakse endiselt kolmes
osas ning maksu tasumise tähtajad on 15.
aprill, 15. juuli ning 15. oktoober.
Täiendavat infot saab MTA kodulehelt www.mta.ee http://www.mta.ee,
maamaksu infotelefonil 8800816 või eposti aadressil maa@emta.ee.
Annely Erm
Maksu- ja Tolliamet
meediasuhete peaspetsialist
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Koduloo ja kultuurinädalal
valmis regilaul
23.–27. veebruarini oli Kabala koolis
järjekordne teemanädal, mis seekord oli
pühendatud Eesti Vabariigi sünnipäevale
ja hõlmas nii ajaloo- kui ka kultuurisündmusi. Nädal algas piduliku aktusega
23. veebruaril, et tähistada oma riigi
aastapäeva.
Et nädal oleks huvitav ja pakuks mitmeid tegevusi, loositi klasside vahel teemad. Need olid kodulähedased: meie
kool täna, meie unistuste kodupaik, meie
kodukoha probleemid, inimeste mee
listegevused meie kodukohas, meie kaunimad looduspaigad, meie unistuste kool.
Muusikaõpetaja Anu abiga valmisid
neljarealised regivärsid, mis viimase päeva omaloomingutunnis ühiselt ka pikale
paberile kirja said. Regilaul ei jäänud
pelgalt paberile, vaid eeslauljate abiga sai
see ühiselt selgeks õpitud ja ette kantud.
Samal ajal valmisid saalis kõikide
klasside tehtuna pikkadele paberitele teemakohased pildikesed. Tore oli vaadata,
kuidas kõik õpilased korraga tegutsesid:
kes joonistas, kes värvis, kes kleepis, kes

kirjutas. Igaühel oli oma koht ja mõte,
mida taheti paberile panna ja teistele näidata.
Osati märgata seda, mis on ilus ja
hea, kuid näha ka meie elu kitsaskohti ja
valupunkte ning neid siis läbi lapsesilma
jäädvustada. Nii valmisid päeva lõpuks
huvitavad ja omanäolised pildikesed elust
meie ümber. Lõpuks riputati kõik pildid
teemade järgi saali seintele, moodustades nii omapärase piltjutustuse. Ka regi
värssidel oli nende seas oma koht.
Nädalasse mahtus ka huvitav piltviktoriin, mis hõlmas meie kaugemat ja
lähemat ajalugu ja kultuuri. Kogu nädala
ürituste eest kandis seekord hoolt kooli
ajalooõpetaja Pille Lindre.
9.–13. märtsini toimuv teemanädal
on pühendatud meie kaunile emakeelele,
sest on lähenemas 14. märts, emakeele
päev. Siis aga on juba III veerandi lõpp ja
ees ootab vaba nädal, et puhata ja kosuda
viimaseks, otsustavaks kooliveerandiks.
Koidu Pettai

Koolispordi uudised
Maakonna koolinoorte kergejõustiku
meistrivõistlused toimusid 11. veebruaril Kohilas. Kabala lasteaed-põhikoolist
jõudsid esikolmikusse Heli Altmets, Eliko Talisoo ja Tairi Tamm. Eliko saavutas
tütarlaste A-klassi 3 kg topispalli tõukes
teise koha tulemusega 8.61. Ainult 2 cm
nõrgema tulemusega oli kolmas Heli. 60
meetri jooksus ja kaugushüppes oli samuti Heli kolmas – tulemused vastavalt
9.50 ja 4.20. Tütarlaste B-klassis mõõdeti Tairi 3 kg topispalli tõuke tulemuseks
8.53, millega saavutas samuti kolmanda
koha. Kokku oli meie kool võistlustel
esindatud 11 õpilasega.
16. veebruaril toimus Rapla Ühisgümnaasiumis spordiviktoriin “Bumerang”, mille teemaks oli “Kergejõustik
– edukas ala eestlastele”. Meie koolist
viisid end selle teemaga hästi kurssi
Andri Nõmm, Kadi Nõmm, Erki Nõmm
ja Enar Seeder , kellest moodustus meie
võistkond. Paraku oli Eesti kergejõustiku
kohta vaid 3 küsimust 20-st , seega ei pidanud esialgne teema kohe üldse paika.
Seekord saavutasime seitsme võistkonna
seas 5. koha.
Väga hästi on läinud meie kooli õpi-

lastel suusavõistlustel. Kohe avavõistlusel
– teatesuusatamise esivõistlustel – saavutasid meie kooli B-klassi võistkonnad 1.
ja 3. koha. 13. veebruaril Järvakandis toimunud võistlustelt tulid võitjatena koju
Silver Trigub, Karmo Piirsalu ja Eliko
Talisoo. Kolmanda koha saavutasid Enar
Seeder, Kadi Nõmm ja Andri Nõmm.
19. veebruaril toimusid maakonna
koolinoorte suusatamise meistrivõistlused. Esikolmikusse sõitsid end A-klassi
poisid: Karmo Piirsalu 2. koht ja Silver
Trigub kohe tema järel kolmas.
26. veebruaril toimunud algklasside
suusavõistlusel Järvakandis jõudsid 6
parema sekka Gert Urban 4. koht, Siret
Saanküll 5. ja Kaarel Piirsalu samuti 5.
koht.
Maakonna talimängudel käisid meie
koolist võistlemas ja andsid oma panuse
järgmised õpilased: Karmo Piirsalu, Silver Trigub, Heidi Altmets, Heli Altmets,
Kadi Väli, Andri Nõmm, Erki Nõmm,
Ragnar Viigimäe, Jüri Sasin, Eliko Talisoo, Tairi Tamm ja Liisi Piirsalu.
Kehalise kasvatuse õpetaja
Riho Siil

Vallas on nüüd
hooldustöötaja
4. veebruarist töötab Raikküla vallas
hooldustöötajana Maive Papp, kelle tööülesanneteks on koduteenuste osutamine
(määrus nr 51 18.12.2008).
Puuetega isikutele ja vanuritele koduteenuste osutamise eesmärgiks on tagada
abivajaja toimetulek neile harjumuspärases keskkonnas võimalikult pikaajaliseks
perioodiks.
Kuna meie vallas ei ole rakendatud
igapäevaselt koduteenust just Kabala ja
Raikküla piirkonnas, mistõttu väga paljud puudega ja eakad inimesed peavad
minema hooldekodusse, siis hooldustöötaja olemasolul on võimalik meie valla
inimestel selle teenuse abil võimalik oma
kodus edasi elada.
Tänase päeva seisuga on meil hooldekodudes 12 inimest, kelle eest maksame kuus keskmiselt 44913.-seda ühes
kuus.(ma ei tea kas seda panna)
Kindlasti on algul väga raske öelda
inimesele, et nüüd hakkab sul hooldustöötaja külas käima, sellest saab kindlasti
pikk protsess, et üks vanainimene võõrast
enda juurde lubab, aga see on tema heaolu pärast väga oluline ja siin saavad juba
tuttavad, naabrid ja ka lähedased abiks
olla. Olge head ja andke vallavalitsusele
teada kõigist üksi elavatest eakatest või
puudega inimestest.
Ka need noored, kes käivad kaugel
tööl või soovivad puhkust väljaspool
kodu veeta, aga vanainimene vajab igapäevast hoolitsemist, olge julged ja helistage valda 48 65 672.
Teenus on tasuta neile, kellel ei ole
seadusjärgseid ülalpeetavaid, nende olemasolul on maksimaalne kuutasu kuni
300 krooni, olenevalt sellest mitu korda
nädalas hooldustöötaja käib.
Koduteenuste hulka kuulub toidu
toomine, puude tassimine, arsti külastused jne – kõik mis on ühel inimesel vaja,
ka tema ärakuulamine on üks väga oluline töölõik.
Täpsemat infot saab sotsiaalnõunik
Eha Kivi käest 48 65 672.

Märtsis ja aprillis saab
toimetulekutoetuse
taotlust esitada
17. kuupäevani.
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Täna plast meres, homme taldrikul
Hambaharjakarp, singipakk, puudritoos… argipäev koosneb materjalist, mis
peatamatult hävitab meie elukeskkonda.
See käepärane, odav ning mugav plastik
näitab oma õelat iseloomu ka Vaikse ookeani põhjaosas, kuhu on moodustunud
kaks tohutu suurt ujuvat prügimäge. Üks
neist algab California läänerannikult ja
teine on mõnesaja kilomeetri kaugusel
Jaapani rannikust.
Kokku on nendel parvedel sada miljonit tonni jäätmeid, ujub lõpmatu vaibana
kilekotte, pudelikorke, kirjut prügi. Iga
viies prügi on pärit laevadelt, mis lasevad
oma jäätmed merre. Plastikprügi tõttu surevad tuhanded vaalad, delfiinid, hülged,
kilpkonnad ja linnud igal aastal aeglast
ning piinarikast surma. Surmalõksuks on
näiteks joogipurkide pakenditena plastikrõngad, millesse loomad takerduvad ja
lõpuks surevad.
Plastmassist asjad ei lagune nagu looduslikud materjalid, vaid päikesevalgus
ja lainetus lagundavad plastiku peenteks
tükkideks. Kalade silmis näevad plastmassi osad välja nagu maitsev plankton
ja nad ahmivad seda muretult. Plastmassi
on söögiks piisavalt, sest Vaikse ookeani
jäätmete keeristes on plastmassi helbeid
juba kuus korda rohkem kui planktonit.
Plastmass kogunebki tasapisi kalade
organismi ja katab need seestpoolt. Plastmass liigub toiduahelaski hoogsalt edasi,
sest kalade kaudu jõuab plast lindude
seedeelunditesse. Ühendriikide keskkon-

naprogrammi andmete järgi sureb igal
aastal ühtekokku üle miljoni linnu ja sada
tuhat meres elavat imetajat kas süües ekslikult plastmassi või jäädes sellesse kinni.
Surnud kalade hulka ei julge keegi isegi
pakkuda.
Rahvusvahelise
keskkonnaorganisatsiooni Greenpeace arvestuse kohaselt
jõuab igal aastal toodetud sajast miljonist
tonnist plastmassist 10% merre. Plastmassi helbeid täis pöörised on vaid osa
probleemist, sest suurem osa plastist jääb
mere põhja. Keegi ei tea, missugust hävingut see seal põhjustab. Ookeani põhjade ökosüsteeme tuntakse esialgu veel
üsna halvasti.
Vaikne ookean on vaid üks näide meie
elukeskkonda ümbritsevast plastmassist,
sest plasti on meres kõikjal, samuti Euroopa rannikul. Hollandi uurijad on välja
arvutanud, et Põhjamere põhjas on 110
plastjäädet iga ruutkilomeetri kohta. Samade uurijate arvates on sellel alal elavatest tormilindudest 95 protsendil elundites plastmassi. Belgias leiti üheainsa
linnu kõhust 1600 plastmassosa.
Homme võib seesama plast olla praes
meiegi taldrikul.
Et sellist kurba statistikat vähendada, tuleks olla eelkõige keskkonnasõbralikum ja prügi nii palju mitte tekitada.
Kuidas siis oleks võimalik plastiteket vähendada ning seda säästlikumalt tarbida?
Alljärgnevalt mõned näpunäited:
1. Väldi liigset pakendamist. Võima-

lusel osta suuremas koguses ja loobu tarbetust topeltpakendamisest.
2. Pudelitaara on igati loodussõbralikum kui minemavisatav tetra-, plast- või
kilepakend.
3. Jälgi, et toote pakend kuuluks tagasi korjatavate pakendite nimistusse.
4. Eelista paberpakendit kilepakendile ja kilepakendit plastpakendile.
5. Ära viska koju kogunenud kilekotte niisama ära, kasuta neid korduvalt.
6. Väldi kaupu, kus toiduained on pakendatud õhukesele vahtplastist alusele
portsjonitena.
7. Väldi ühekordse kasutusega plastik- ja pappnõusid.
8. Loobu kauba koju viimiseks poes
pakutavast kilekotist, mille arv kasvab
peale igat poes käiku. Kasuta parem korduskasutusega riide- või paberkotti. Müügile on tulnud ka biolagunevad kotid.
9. Ole leidlik. Ka paljud näiliselt
ühekordseks tarbimiseks või pakendiks
mõeldud asjad on uuesti kasutatavad.
Näiteks saab pooleks lõigatud plastpudelist edukalt teha topsikuid taimede ette
kasvatamiseks, plastikkarpe saaks näiteks
kasutada naelte või muu hoidmiseks.

LEADER programmi raames antavate
Raplamaa Partnerluskogu projektitoetuste taotlusvoorude tähtajad 2009. aastal

kuupäev 18. mai.
Meetme kirjeldust vaata Raplamaa Partnerluskogu koduleheküljelt www.raplaleader.ee
rubriigist DOKUMENDID.
4. meede “ Asulate füüsilise elukeskkonna
parendamine” II voor
Avamiskuupäev 15. august, viimane esitamise kuupäev 15. september.
Avamisvooru ajal nõustab taotlejaid Partnerluskogu büroo ja RAEK
Meetme kirjeldust vaata Raplamaa Partnerluskogu koduleheküljelt www.raplaleader.ee
rubriigist DOKUMENDID.
5. meede “Mikroettevõtluse areng”
Avamiskuupäev 15. september, viimane
kuupäev 19. oktoober.
Meetme kirjeldust vaata Raplamaa Partnerluskogu koduleheküljelt www.raplaleader.ee
rubriigist DOKUMENDID.
Avamisvooru ajal nõustab taotlejaid Partnerluskogu büroo ja RAEK
6. meede “ Külade omaalgatuse ja sotsiaalse aktiivsuse edendamine”
Avamiskuupäev 15. oktoober, viimane
kuupäev 13. november.
Meetme kirjeldust vaata Raplamaa Partnerluskogu koduleheküljelt www.raplaleader.ee
rubriigist DOKUMENDID.

Avamisvooru ajal nõustab taotlejaid Partnerluskogu büroo ja RAEK.

1. Meede “Asulate füüsilise elukeskkonna
parendamine” (investeeringumeede)
Avamiskuupäev 15. märts, viimane esitamise kuupäev 15. aprill.
Avamisvooru ajal nõustab taotlejaid Partnerluskogu büroo ja RAEK
Meetme kirjeldust vt Raplamaa Partnerluskogu koduleheküljelt www.raplaleader.ee
rubriigist DOKUMENDID.
2. Meede “Pärimustraditsioonide säilitamine ja arendamine
Avamiskuupäev 15. märts, viimane esitamise kuupäev 15. aprill.
Avamisvooru ajal nõustab taotlejaid Partnerluskogu büroo ja RAEK
Meetme kirjeldust vaata Raplamaa Partnerluskogu koduleheküljelt www.raplaleader.ee
rubriigist DOKUMENDID.
Avamisvooru ajal nõustab taotlejaid Partnerluskogu büroo ja RAEK
3. meede: “Inimressurssi ja sotsiaalse
kapitali arengu toetamine” (noorsootöö
meede)
Avamiskuupäev 15. aprill, viimane esitamise

Tervikteksti tõlkis ajalehest Ilta-Sanomat Paide Valla Keskkonna ja Arendusnõunik Pille Valdaru
Teksti refereeris ja täiustas KEJHK
teabespetsialist Daisy Alatare

Märkused:
1. Meetmelehed ja taotlusvormid on toodud
ära vt Raplamaa Partnerluskogu koduleheküljel www.raplaleader.ee rubriigis DOKUMENDID.
2. Põllumajandusministri LEADER määrus
on täiendamisel. Palun jälgige uue määruse
ülespanemist koduleheküljel.
3. Taotlusvorm seirenäitajatega esitatakse
ühes eksemplaris paberkandjal ja elektrooniliselt MTÜ Raplamaa Partnerluskogule.
Muud lisadokumendid esitatakse ainult
paberkandjal. Aadress: MTÜ Raplamaa
Partnerluskogu, Tallinna mnt 14, 79513
RAPLA märksõna “Taotlusvoor”, e-posti
aadress jaak@raplaleader.ee
4. Juhendmaterjal “Abiks taotlejale” on Partnerluskogu koduleheküljel.
5. Enne iga meetmevooru avamist toimuvad
infopäevad Raplas ja Märjamaal, millest
teavitame kodulehekülje kaudu.
6. Kõikides küsimustes palume pöörduda
Raplamaa Partnerluskogu poole e-posti
aadressil jaak@raplaleader.ee või anne.
kalf@mail.ee
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Raikküla vallas on uus konstaabel
Politseilise hariduse omandasin Sisekaitseakadeemia politseikolledžis, mille
lõpetasin 2008. a juunis. Pärit olen Rap
lamaalt Kehtnast, seega Raikküla kui
naabervald päris võõras ei ole. 2008. aasta suvest alates olen töötanud Järvakandi
konstaablina, kuid tänavu veebruarikuust
ka Raikküla konstaablina.
Iga algus on vaevaline, seega Raikküla valla uue konstaablina loodan teie
kõigi mõistvale suhtumisele ja koostöövalmidusele.
Ajavahemikul 8.12.2008–2.03.2009
registreeriti politseis 8 Raikküla vallas
toime pandud kuriteosündmust. Esmapilgul tundub arv suur, kuid kui vaadata
vahemikku, millal sündmused toime pandi, ei olegi nagu muretsemiseks põhjust.
Tooni annavad kuriteosündmuste seas
endiselt kehalised väärkohtlemised ning
teistkordselt alkoholijoobes mootorsõiduki juhtimised. Läbivaks jooneks eelpool nimetatud juhtumites on alkoholi
kuritarvitamine.
Paraku ei saada ikka veel aru kaua
aega käibel olnud fraasi tähendusest,
et viin on tarkade meeste jook. Õnneks
või kahjuks jõuab “tarkus” kohale alles
järgmisel hommikul pärast vägijoogi tarbimist, kui ärgatakse politseijaoskonna
kainestuskambris. Enne pitsi täisvalamist
tuleb hoolega järele mõelda, mis tegevused veel ees ootavad.
Kuna juba esimesel kuul Raikküla
konstaablina on tulnud tegeleda koerte
probleemidega, tahan vallas elavate koeraomanike tähelepanu juhtida Raikküla
valla koerte ja kasside pidamise eeskirjale, mis on Riigi Teataja kodulehelt täiesti
kättesaadav. Olge kenad ja viige ennast
eeskirjaga kurssi. Vabandused, et minu
koer ei hammusta kedagi ning teda ei pea
ükski aed, ei ole õigustatud.
Eeskiri sätestab koerte ja kasside pidamise korra Raikküla valla territooriumil ning on kohustuslik täitmiseks kõigile
seal elavatele, tegutsevatele ja viibivatele
füüsilistele ning juriidilistele isikutele,

Konstaabli vastuvõtt Raikküla
vallavalitsuse hoones toimub
endiselt teisipäeviti kell 9–11.
Lauatelefon 612 3504 või 486 5560;
vastuvõtuvälisel ajal palun helistada numbril 110 või 5303 6804.
Oma murest võib kirjutada ka
e-posti aadressil
jaan.sildoja@rapla.pol.ee

kes omavad kassi või koera. Koeraomaniku kohustustest mittekinnipidajat võib
kõige halvemal juhul oodata kuni 12 000
krooni suurune rahatrahv. Selliste seisude ärahoidmiseks, kallid koeraomanikud,
järgige Raikküla valla koerte ja kasside
pidamise eeskirja sätteid.
Loodan meeldivat koostööd!
Vanemkonstaabel
Jaan Sildoja
Raikküla vald arvudes
(8.12.2008 –2.03.2009)
Väärteoteateid: 82
LE nõuete rikkumisi: 61
Muid sündmuseid/teateid: 54
Kuriteoteateid: 8
• Oktoobrikuus 2008 varastati vaba
juurdepääsu kasutades Raikküla vallas
Raikküla - Rapla tee kõrval ja Raikküla
- Valgu karjääris seisvatest teetöö tehnika
kütusepaakidest 580 liitrit erinevat diislikütet ja lõhuti ekskavaatori kütusepaagi
kork. Avaldaja hinnangul kahju 12 950
krooni.
• 16.02.2009 aastal kella 9 paiku Rap
lamaal Raiküla alevikus Keskuse maja
koridori ukselingi küljest varastati ära kilekott milles oli rahakott sularahaga, ID-

kaart, pensionitunnistus pangakaart koos
PIN koodiga. Avaldaja hinnangul kahju
13 000 krooni.
• Ajavahemikul 11.02 kell 14.30 kuni
15 lõi Raikküla vallas Valli külas 45aastane meesterahvas rusikaga ühel korral
59aastast naisterahvast pea piirkonda,
tekitades füüsilist valu.
• 21.01 kell 01.25 Rapla-Märjamaa
tee 16. km-l liiklusõnnetus, kus sõiduauto Toyota sõitis vastu puud. Avarii tagajärjel sõiduki esiosa ja vasak külg deformeerunud. Sündmuskoha lähedalt peeti
kinni kaks lastekodu kasvandikku, kes
olid auto lastekodust salaja võtnud.
• 7.01 kella 19. ja 20 vahel Raikküla
vallas Raela külas peksid seni kindlakstegemata isikud nelja keskealist meesterahvast keha ja pea piirkonda, tekitades
viimastele füüsilist valu.
• 29.12 kella 1.10 paiku lõi Raikküla
keskuses Raikküla rahvamaja ees trepil
avalikus kohas 18aastane noormees rusikaga näo piirkonda 20aastast noormeest,
põhjustades viimasele füüsilist valu ja
pannes toime avaliku korra raske rikkumise.
• Alkoholijoobes 23aastane naisterahvas juhtis 27.12 kell 4.08 Kehtna vallas
Rapla- Järvakandi- Kergu tee 20. km-l
sõiduautot Opel Omega, olles varem sellise teo eest karistatud.
• 24.12 kella 11.43 paiku Rapla maakonnas Raikküla vallas Tamme küla
kaupluse juures juhtis alkoholijoobes ja
juhtimisõiguseta 25aastane noormees
sõiduautot BMW, olles varem karistatud
sellise teo eest.

Tamme külas asuv KESKKONNAJAAM on avatud N, R, L 12.00–16.00
Võtame eraisikutelt tasuta vastu ohtlikke jäätmeid:
vanaõli, rehve, elektroonikat jne
Papp- ja paberpakendite ning pakendijäätmete konteiner
on ligipääsetav iga päev sõltumata kellaajast.
Vastu EI VÕETA vanamööblit ja ehitus-lammutusjäätmeid
(neid saab viia Rapla jäätmejaama Mäeperes E–R 9.00–18.00, L 10.00–15.00)
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Märtsikuu üritused
Purkus ja Kabalas
13.03 Noortedisko
Kabala mõisahoones
21.03 kell 19.00
Teatriõhtu
Priit Ruttasega Purkus.
Etendub Jevgeni Griškovetsi
monodraama “Samal ajal”.
Pilet eelmüügist 60.kohapeal 80.25.03 Mälumäng
Purkus
26.03 Salongiõhtu
Mihkel Mattiseniga
Kabala koolimajas.
Pilet 75.- krooni eelmüügist.
28.03 Tantsuõhtu
õhtujuhi ja ansambliga
Lühis Purkus.
Kohapeal olemas ka baar.
Pilet eelmüügist 60.-,
kohapeal 75.Lisainfo:
piret.maiberg@raikkyla.ee või 48
63 242, 53 410 009

Kõigile sünnipäevalastele
päevi pikki, ilusaid,
aastaid palju ja toredaid!
Jaanuar
LEIDA SAARISTE		
SALME REIU		
HELLE VÄLI		
ELLE-MAIE ALJASMÄE
VELLO JOHANNSON
HELDI TAGEL		
KALJU HARJULA		
ÕILI VAINO		
MARGA ARRO		
MARI-ANN SINIALLIK
TRIINU PREES		

75
75
70
70
70
70
70
65
65
65
60

Raikküla Valla Leht
Väljaandja Raikküla Vallavalitsus
www.raikkyla.ee

Raikküla Kultuurikeskuses
17. aprillil kell 19

Raikküla Kultuurikeskuses
27. märtsil kell 19.00

Salongiõhtu
Katrin Karisma
ja Enno Eriksoniga

Kivi-Vigala näitetrupp
Sõbra Vägi
mängib lustakat lugu

Piletid hinnaga 100 krooni
eelmüügis
Raikküla Kultuurikeskuses ja
Raikküla Raamatukogus.

“MEIE
TEE
VEE”
Pilet 25.-

BAAR
Info tel 486 4569 või
5160783
Kontsert

ansambel Laine
ja
Vello Orumets

8.–16. augustil toimub Urumarja
noortelaager. Meie vallale on 8 kohta
lastele vanuses 7–12 aastat. Maksab
see lapsevanemale 900 krooni.
Sooviavaldus, kuhu kindlasti lisada
lapse andmed, palun saata
Raikküla vallavalitsusele.

Raikküla Kultuurikeskuses
reedel, 13. märtsil kell 19.00
Piletid hinnaga 100 krooni
eelmüügis
Raikküla Kultuurikeskuses ja
Raikküla Raamatukogus
Kohapeal pilet 120 kr
Info tel 486 4569
või 516 0783

Siia ilma sündis
HELEENE GRICHIN
RASMUS PREGEL
Õnne emale-isale,
jaksu pisipõnnile!
Raikküla Vallavalitsus

Veebruar
SALME ORASTE		
EEVI LEPIK		
LIANE KONTS		
ERBERT TURRO		
JAAN ANDRESTE		
SVETLANA PASTUHOVA
KATRIN KLAEBO		
URVE KIVILO		

85
75
75
60
55
50
50
50

Mälestame lahkunuid

ILSE VALTRI
KALLU MEIKAR
AILI KRUUSIMÄE
ALEKSANDER SOE
Siiras kaastunne omastele!
Raikküla Vallavalitsus

Trükitud Pärnu trükikojas
Hansaprint
Tiraaž 750

Toimetaja REET SAAR
reetsaar@hotmail.com, 5557 5936

