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Lipa koolil on ehk ajutine puhkus
Raikküla lasteaed-algkool tähistas oma
160. aastapäeva ja kohaliku hariduselu
222. aastapäeva kurva alatooniga, sest sel
kevadel lõpetas siin viimane lend õpilasi.
Sügisest jääb majja vaid lasteaiarühm.
Põhjuseks ikka laste vähesus, ei muud.
Koolijuhataja Piret Urtson tõi oma
sõnavõtus välja viimase viie aasta arengukõverad: 2005. aasta kevadel lõpetas
põhikooli 54 õpilast, samal sügisel alustas kuueklassiliseks muudetud koolis 32
õpilast ja lõppenud õppeaastal õppis siin
16 last. Sama palju mudilasi oli ka lasteaias. Õppetöö toimus kahes klassikomplektis, kuid juhataja toonitas, et hoolimata kolmest liidetud klassist olid laste
tulemused head.
16 mälestusküünalt hariduselu kümnendite tähistamiseks süütasid tänavused
lõpetajad ja neli kunagist koolijuhti. Ligi
300 kokkutulnu hulgas oli kõige vanem
lõpetaja Evald Rekkaro 1936. aasta lennust.
Pika kontserdi andsid äsjased õpilased, milles teeneka muusikaõpetaja Heldi Tageli käekiri, kes oskab kõik lapsed
laulma panna, tuli hästi esile. Mõistagi
lisandusid ka luuletused ja tantsud.
Kooli õue püstitatud suures telgis kulges aktus kõva vihmapladina ja äikesemürina saatel, nii et kohati oli isegi raske
räägitut jälgida. Vallavanema Jaan Truutsi
sõnad jõudsid aga kohale: “Kuue aasta
eest võitlesin selle eest, et Lipa küla kool
jääks püsima. Nüüd kool ikkagi suletakse.
Miks suletakse kool, mis on ehitatud koolimajaks? Miks on juhtunud nii, et 50 aastat
võõra võimu alla elades ei olnud vaja koole sulgeda, aga nüüd oma riigis tuleb seda
teha?” Need olid küsimused, mille üle ta
soovitas igaühel järele mõelda.
Vallavanem tegi sügava kummarduse
tänavu novembris saja-aastaseks saava
koolimaja ees ja palus kauaaegse direktori Ain Pildre mälestuseks püsti tõusta.
Vallavalitsus kinkis kooli pargile täien-

Mälestusküünalt süütab kunagine direktor Aili-Maret Ainsaar, teda
abistab viimane koolijuht Piret Urtson.
duseks õitseva põõsa, mille Jaan Truuts
andis üle lootusega, et kool uuesti avatakse.
Kõige kirkamalt väljendas sama lootust maavalitsuse tänukirja üle andnud vilistlane Anu Altmets, kes luges ette oma
luuletuse, milles oli mõte, et kunagi on
elu maal jälle aus ja koolil on praegu vaid
hingetõmbepaus.
Kui Piret Urtson palus rahva ette kõik
need, kes siin koolis on õpetanud, tundus,
et pool publikust vahetas kohta. Ta andis
üle kooli pildiga tänukirjad staažikatele

töötajatele.
Siia aga astus lavale ekstra selleks
aktuseks kokku pandud vilistlaskoor, mis
Heldi Tageli käe all kõlas nii võimsalt,
et loodushääled varjutas. See oli ilus ja
südamlik etteaste, millele pani väärika
punkti “Raikküla kooli valss”, mille viisi
on kirjutanud Argo Kivilo ja sõnad Heldi
Tagel.
Edasi järgnes lendude pildistamine
ja jälle leidis kinnitust, et koolisõprus ei
kao. Tants peoplatsil kestis hommikuni.
Reet Saar

Edukad lõpetajad
kutsuti kohvikusse

Sinna kutsuti Rapla Ühisgümnaasiumi 9. klassi lõpetanud Johanna Päädam
ja 12. klassi lõpetanud Siim Tamberg,
Rapla Vesiroosi gümnaasiumist 9. klassi
lõpetanud Eleny Aalde ja Kurmet Holm
ning 12. klassi lõpetanud Dagni Aalde ja
Kabala Lasteaia-Põhikooli edukas lõpetaja Kristel Saareleht.

Vallavalitsus korraldas tänavu edukatele õppuritele vastuvõtu mitte vallamajas
nagu varasematel kordadel, vaid koos
vallavanemaga käidi pidulikul lõunal Raplas Rütmani galerii kohvikus.
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Vallavalitsuse istungite kajastus mais-juunis 2009
5.05
Istungit alustati sotsiaalküsimustega
– otsustati ühe isiku paigutamine erihooldekodusse riigi ülalpidamisele.
Arutati volikogu istungile 27. mail
esitatava vabade põllumajandusmaade
taotlemise kohta ette valmistatud otsuse
eelnõu. Üks taotluse esitanutest ei ole
põllumajanduslikku tootmist tõendavaid
dokumente esitanud, kolmel ei ole tulu
saamine tuludeklaratsiooniga tõendatud.
Samale volikogu istungile esitatakse
otsuse eelnõu Keo küla kiigeplatsi tarbeks maa taotlemiseks munitsipaalomandisse.
Otsustati ette valmistada slaidiprogramm teemal “Raplamaa koolivõrk” esitamiseks ROL-is 21. mail 2009.
Raikküla vallavalitsusele saabus 4.
mail OÜ Raikküla Seakasvatuse Luuka
seafarmi rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamise aruanne. Otsustati panna
kuulutus Nädalisse aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu kohta.
Otsustati eraldada seltsingule Kabala
Kooli Heaks Raikküla valla reservfondist
3000 krooni projekti “Hariduskonverents
– 220 aastat hariduse andmise esmamainimisest Kabalas” kulutuste osaliseks finantseerimiseks.
25.05
Sotsiaalküsimused – otsustati maksta
ühekordseid sotsiaaltoetusi kahele isikule
summas 2500 krooni.
Maaküsimuste arutamise tulemusena
võeti vastu kolm korraldust:
• määrati koha-aadressid ja sihtotstarve WWForest Management OÜ avalduse
alusel Vahakõnnu külas;
• anti kaks nõusolekut maa ostueesõigusega erastamiseks Dolomiidimeistrite
ASile Jalase külas;
Keskkonnateemadena arutati Raikküla valla heakorra ja kaevetööde eeskirja
muutmiseks tehtud ettepanekuid. Eelnõu
on valmis volikogule esitamiseks.
Teisena arutati Raikküla valla jäätmekava uuendamise vajadust – Kesk-Eesti
Jäätmehoolduskeskus on koostanud ja
esitanud määruse eelnõu, mis vajab veel
täiendusi enne avalikku väljapanekut.
Ehitusküsimustena arutati Raikküla
Kultuurikeskuse katlamaja ehitamise võimalusi, kuid saadud hinnapakkumine –
1 130 676 krooni – käib praegu üle jõu.
Päästeamet on kontrollinud Valli külas asuva valla sotsiaalmaja olukorda ja
saame ilmselt ettekirjutuse, kuna küttekolded ei vasta nõuetele ja ka elektrisüs-

teemis on puudujääke.
Haridusteemana arutati Kabala LAPK
osalemist üleriigilises integratsiooniprogrammis “Minu riik” ka järgmisel õppeaastal – vallavalitsus toetab transpordiga.
Seoses üleminekuga uuele koolikorraldusele toimub nõupidamine koos koolijuhtidega 4.06.2009.
Arutati transpordi korraldamist lauluja tantsupeole, vallavalitsuse ametnike
meeskonnakoolituse võimalusi, Raplamaa keskustevõrgu arengustrateegiat ja
Raplamaa kommunikatsiooni turundusstrateegiat.
1.06
Maaküsimused: Maa-amet on esitanud taotluse saada riigi omandisse Koikse külas asuvad kaks maatükki, kuid
vallavalitsus keeldus, kuna nimetatud
maaüksused on välja selgitatud vabade
põllumajandusmaadena kasutusvaldusesse andmiseks.
Ehitusküsimused: anti projekteerimistingimused Raikküla valda Keo külla
Ilvese kinnistule puurkaevu projekteerimiseks ja kasutusluba Jalase külas Rootsi
kinnistul asuva kahe kuuri ja sepikoja kasutusele võtmiseks.
Järgmine Raikküla vallavolikogu
istung toimub 18. juunil 2009, kus põhiliseks teemaks on vaiete menetlemine
seoses vabade põllumajandusmaade kasutusvaldusesse andmisega. Volikogu 7.
mai 2009 otsusega nr 120 ei ole rahul
need, kes erinevatel põhjustel taotlejate
nimekirjast välja jäid. Teiseks on planeeritud valla heakorra ja kaevetööde eeskirja muutmine ning kolmas teema on järgmised kohalike omavalitsuste volikogude
valimised 18. oktoobril 2009.
9.06
Sotsiaalküsimused: ühekordset sotsi
aaltoetust otsustati maksta ühele isikule
summas 750 krooni.
Keskkonnakaitse. Arutati kodanike
avaldusi korraldatud jäätmeveoga mitteliitumiseks, vastuvõetud korralduse teeb
maa- ja keskkonnaspetsialist asjaosalistele ja jäätmevedajale teatavaks.
Taotletakse
Muinsuskaitseametilt
luba Kabala pargi puude raieks. Puud on
väga vanad ja eluohtlikud.
Ehitusküsimused. Teha ettekirjutus
ehitusloata ehitamise kohta Lipametsa
külas. Väljastati projekteerimistingimused Jalase külla Reinu kinnistule torni
ja elamu projekteerimiseks ja asuti kavandama Valli küla sotsiaalmaja remonti

seoses Päästeametist saabunud ettekirjutusega.
Maaküsimused: võeti vastu korraldus
koha-aadressi määramiseks J. Kitsapea
avalduse alusel ja maa riigi omandisse
jätmiseks Raela külas nimetusega Pakanurga.
Hariduse ja kultuuriküsimused. Otsustati, et vallavanema pidulik vastuvõtt
edukatele koolilõpetajatele toimub 22.
juunil Rapla Rütmanni galerii kohvikus.
Eduka õpilase stipendium jääb tänavu
välja andmata, kuna ei laekunud ühtegi
taotlust.
Täiskasvanud õppija nädala raames
otsustati esitada tunnustamiseks aasta õppija kategoorias Purku raamatukogu juhataja Ede Talistu, kes käesoleval aastal
lõpetab õpingud Tartu Ülikooli Viljandi
Kultuuriakadeemia infoteaduse ja dokumendihalduse erialal.
Võidupäeval 23. juunil autasustatakse Purkus Vabadussõja ausamba juures
valla tänukirja ja mastivimpliga kaunite
kodude rajajaid.
Arutati valla eelarve täitmist seisuga
31. mai 2009 – olukord ei ole kiita.
22.06
Ehitusküsimused. Anti kirjalikud
nõusolekud OÜ-le Sulavesi puurkaevu
ehitamiseks Keo külas asuvale Ilvese
maaüksusele ja Lipa külla Surdi kinnistule sauna ehitamiseks ning kasutusluba OÜ-le Jaotusvõrk Raela külas asuva
Männi kinnistu elektrisüsteemi kasutusele võtmiseks.
Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse konkursile “Raplamaa parimad ettevõtjad 2008” otsustati esitada Tubli Talu
2008 kandidaadiks Valve Eirandi Pikatoa
talu Ummaru külast.
Haridusteemana oli arutusel Kabala
LAPK sisehindamise aruande kooskõlastamine, mis on vallavalitsusele esitatud.
Selgitusi andis koolijuht Maire Roht.
MTÜ Riinimanda kooristuudio on
esitanud taotluse toetada meie valla laste
Rait Aidla, Liisi Grünbaumi, Jüri Pootsmanni, Siim Tambergi ja Richard Valgre
osalemist rahvusvahelisel festivalil Euro
treff 2009 Saksamaal 4.–14 septembril
2009. Otsustati toetada iga last 500 krooniga, mis teeb kokku 2500 krooni.
Otsustati võtta hinnapakkumised
kergtee maade mõõdistamiseks.
Ülevaate koostas
vallasekretär Ülle Sale
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Raikküla küla jaanik peeti oma külakivi juures
Jaaniöö nii imeline, võluv…, nii ütleb
üks Kihnu Virve laulusalm. Imeline võib
ta ju laulus olla, aga öeldakse ka, mis ise
tehtud, see hästi tehtud...
Raikküla külas toimus JAANIK 23.
juunil nüüd oma küla suvisel kooskäimise platsil. Üritus sai teoks tänu seltsingu
Raikküla Tegusad eestvõtmisele ja Raikküla külarahva ühisele tegutsemisele.
Meil on oma KÜLAKIVI, tähistamaks meie kooskäimise paika. Sinimustvalge lipp märkis päeva tähtsust.
Raikküla valla võidupüha tähistamise
ürituselt Purkust tõid seltsinglased laternaga meie külakivi juurde võidutule. Külavanem Leino Luks eemaldas kivilt katte
ja süütas võidutulest tõrviku, millest kell
22.30 süttis jaanituli.
Kui külarahvas mõtleb ühiselt, tegutseb koos ning hoiab kokku, siis ollakse
koos tugevad, sama tugevad kui külakivi.
Tähtis on ühtekuuluvustunne.
“Armsaks see paik saanud on mulle…” nende sõnadega algas Raikküla
laul, laululehtedelt sai igaüks kaasa laulda.
Koos tegutsemise eest tänusõnad kõigile, kes käe külge lõid oma küla suvise
kooskäimise platsi ja ümbruse korrastamisel. Aitäh neile, kes oma panuse külakassasse andsid.
Tänukirjad perekond Luukasele (Hinge, Kalev ja noored), Raikküla Farmer
OÜ-le ja Rapla TÜ-le toetuse eest. Marek Välile peoplatsi ja ümbruse niitmise
ja trimmerdamise eest, Teet Kaljaspolikule abi eest ansamblile “kõlakoja” kohaletoomise eest. Aitäh Valeeri Luigele,
fantastilisele elektri-ja tehnikamehele,

Käimas on hoogne köievedu. Ene Kanguri foto
samuti meie toimekale ja väsimatule külavanemale Leino Luksile.
Külavanem kuulutas jaaniku avatuks.
Sissejuhatuseks kõlas ansamblilt Umbluu
traditsiooniline jaanipäeva lugu. Heli Altmets korraldas lastele võistlusi ja mänge.
Tublid olid kõik, seda näitas autasustamine.
Tantsumuusika jätkus ansamblilt
Umbluu uues kuues: koosseis oli muutunud ja üllatusesinejaks solist Inglismaalt...
Suurtele mõeldud võistlusi korraldas
Valeeri Luik. Köievedu, mitte küll päris traditsiooniline, aga hiiglama põnev,
kotisjooks, sangpommi rebimine, pimesi võrkpall. Pingviinide jalgpalli polnud
keegi vist varem mänginud. Eks katsu
lüüa, kui ei näegi täpselt, kus pall on.

Võitjatele auhinnad.
Rõngamängus sai igaüks end proovile
panna, kas osavust või lihtsalt õnne pidi
olema, et ihaldatud auhind kätte saada.
Eriti hoogsaks läksid tantsud siis, kui
juba veidi hämardus. Järelikult oli hea
publik, et ansambel veel tunnikese lisaks
mängis.
Jaanikul oli võimas jaanituli ja muidugi need põlevad tulukesed (pakud) ümber peoplatsi…
Ei puudunud ka ilutulestik, mis 24.
juuni ehk jaanipäeva esimesi tunde tähistas.
Olen rõõmus, et Raikküla küla jaanikule nii palju rahvast tuli. Avalöök oma
küla suvisel kooskäimise platsil õnnestus
ja seda tänu üheskoos tegutsemisele.
Ene Kangur

Kabala ja Purku sündmused jaanilaupäeval
Jaanilaupäeval, 23. juuni hilisel pärastlõunal toimus Purkus Vabadussõja mälestussamba juures võidupäeva tähistamine.
Ausamba juures seisis kahemeheline
auvalve. Vallavanem Jaan Truuts pidas
tervituskõne ja andis kätte valla tänukirja ja mastivimpli kaunite kodude eest.
(Käesoleval aastal ei olnud peaministri
kantseleil vahendeid mastivimplite ja tänukirjade väljaandmiseks.)
Sellel aastal pälvisid tunnustuse Aime
ja Otto Mulin Jalase külast, Mare ja Arvo
Kivi Raikküla külast, Salme ja Olev Laak
Põlma külast, Marge Olju ja Viktor Lepik
Raikküla külast.
Seejärel asetas ka Kaitseliit oma pärja langenud meeste mälestuseks. Ingrit
Karp luges Paul-Erik Rummo luuletust

“Mäng” ning Laine Luik andis ülevaate
võidupäeva ajaloost. Esinemiste vahele
kõlasid ilusad muusikapalad ansamblilt
Enelas. Ansambli väike kontsert jäi ka
võidupäeva tähistamist lõpetama.
Mõni tund hiljem algas aga Kabala
laulualaval jaanipäeva tähistamine. Õhtujuhtideks olid Tartumaalt tulnud Eduardas ja Merike Joonas, kes alustasid
õhtut laste limbo-tantsuga. Seejärel andis
vallavanem Jaan Truuts kätte Raikküla
valla ja Ago Auto koostöös samal päeval
toimunud autosõiduvõistluse Jaani vigur
ja sprint võistluse autasud.
Kui vallavanem oli lõkke süüdanud,
jätkus õhtu rammumehe võistlusega, kus
mehed pidid tõstma sangpommi, veereta-

ma traktorikummi ning hoidma õllekasti.
Viimase puhul lõid kaasa ka naised.
Tantsuga vaheldumisi toimusid veel
nii suurtele kui väikestele tuletõrjevoolikutel suusatamine, köievedu ning lastel
oli võimalus proovida ka näpuosavust
nukkude meisterdamisel. Õhtu lõppedes
tekitas palju elevust jäätunud T-särkide
võistlus, kus kolm meest pidid kõigepealt
rulli keeratud ja ära jäätunud T-särgid
lahti saama ning siis selga panema.
Loodan, et kõik, kes tahtsid, said kaasa lüüa mängudes ja keerutada jalga tantsuplatsil.
Mõlemast üritusest on võimalik pilte
vaadata Raikküla valla kodulehel www.
raikkyla.ee
Piret Maiberg
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Vaatame tagasi lõppenud kooliaastale
Koolimaja on vaikseks jäänud…
Tunnistused on kätte jagatud neile,
kes sügisel taas tulevad ja neile, kes sügisel omaenese maailma rajama ja jätkama
lähevad ehk 9. klassi lõpetanutele.
Kooliteed alustas 2008. a sügisel 63
õpilast ja kevadel 2009 lõpetas 62 (üks
õpilane lahkus), lasteaia nimekirjas oli
32 last.
Lõpetajaid oli meil sel aastal 15 – see
oli üle aegade suur 19. lend. Eksamisooritustega saadi rahuldavalt hakkama ning
tulemused kajastasid õpilaste teadmisi ja
vastasid aastahinnetele. Eesti keele keskmine hinne oli 3,47; ühiskonnaõpetus 3,3;
ajalugu 4; inglise keel 3,0 ja matemaatika
– teadupärast kõige raskem eksam – sai
tulemuseks 2,93. Järeleksam andis rahuldava tulemuse neile, kellel see teha tuli.
Tasemetööde paremad tulemused olid 3.
klassis eesti keel, kus keskmine hinne oli
4,3 ja 6. klassis inimeseõpetus – keskmine hinne 4,2.
Kokkuvõtvalt võib nii taseme- kui
ka eksamitööde soorituse kohta öelda, et
suhtuda tuleb tõsiselt, õppida kohe aasta
alguses ja mitte loota, et viimane nädal
tuupimist hea tulemuse annab!
Meie saavutused
Mitte ainult eksamid ja tasemetööd
pole need, mis koolitööle ja koolielule
hinnangu annavad, kuid oluline näitaja ja
mõõdik siiski. Osaleti ka olümpiaadidel
ja võistlustel. Inimeseõpetuse olümpiaadil oli 6. klasside arvestuses meie õpilase parim tulemus Erki Nõmme 2. koht
maakonnas ja 5. klasside arvestuses Koit
Randmaa 4. koht.
Läbi aasta on toimunud rohkesti spordivõistlusi nii koolis kui ka maakonnas,
kus õpilased on kooli esindamas käinud
ning tähelepanuväärselt häid tulemusi
saavutanud. Siinkohal tahan tänada kõiki
sportlikke õpilasi ja õpetajat, kes tahavad
sportida ja kooli eest võistelda. Kooli
parima sportlase tiitli pälvis Karmo Piirsalu.
Kirev ja mitmekesine on olnud ka
meie kooli kultuurielu koos oma traditsiooniliste ja temaatiliste üritustega ning
sel aasta kroonib edu veel mudilaskoori
osalemisega laulu- ja tantsupeol. Toredaid etendusi on andnud näitering ning
korraldati ka maakondlik kooliteatrite
päev.
Iseäranis õnnelik olen, et ilmub koolileht, mida võib ka kooli veebilehelt nüüd

lugeda! Eelpool toodut arvesRaikküla Vallavalitsus kavandab
tades peab tegema järelduse,
uut õpilasliini
et meie laste hulgas on tublisid ja aktiivseid õpilasi palju
Tulevase õpilasringi pikkus on umbes 22
ning nende potentsiaali peab
kilomeetrit. Marsruut (liini täpne algus, pearakendama: teha sihipärast
tööd nende annete avastami- tused ja väljumisaeg) täpsustub, kui on teada
vedaja. Sellest lähtuvalt Kabala LA-PK palub,
sel ja arendamisel ning osaleet vähemalt kaks nädalat enne õppeaasta
da võistlustel, olümpiaadidel
algust oleksid õpilaste, kes soovivad Kabala
jm üritustel väljaspool kooli
LA-PK õppima asuda, avaldused ja dokumenja kooli sees!
did kooli toodud.
Lõppenud õppeaastal ilmestasid õppetööd aine- ja
Esialgsed peatused on järgmised:
teemanädalad, mille raames
Purku, Pitseri, Raikküla, Lipa (kaupluse rist),
toimusid koolisisesed viktoVillema rist, Tõnumaa rist, Lipa rist, vajadusel
riinid ja üritused ning käidi
Kaarsalu teerist, Kabala kool.
mitmetel õppeekskursioonidel: Pokumaal, Matsalu looduskaitsealal, Võrtsjärve õpKabala LA-PK 9. klassi
pekeskuses, lisaks toimus muuseumitund
lõpetajad 2009. aastal
ajaloo- ja kultuurinädala raames. TagasiKlassijuhataja Koidu Pettai
sidena andsid õpilased teada, et õppekäigud, sealhulgas ainenädalad olid põnevad
1. Altmets, Anete
ja tegid ainet huvitavamaks.
2. Altmets, Heidi
3. Altmets, Heli
Tegeleme sisehindamisega
4. Arro, Marje
Käesolev aasta on kogu Kabala laste5. Aunbaum, Elina
aiale-põhikoolile oluline aasta, sest kool
6. Nõmm, Andri
esitab oma sisehindamise aruande ehk
7. Piirsalu, Karmo
kolme aasta kokkuvõtte Riiklikule Eksa8. Puidet, Jaan
mi- ja Kvalifikatsioonikeskusele, et saa9. Remmelgas, Pert
da läbi nõustamissüsteemi hinnang oma
10. Saareleht, Kristel
kooli parendus- ja kvaliteeditööle.
11. Seeder, Enar
Õppeaasta sisehindamise raames vii12. Siniallik, Helen
me läbi küsitlusi nii õpilaste, lastevane13. Seliskova, Helbe-Diana
mate ja personali hulgas ja tulemused on
14. Trigub, Silver
analüüsitud. Kokkuvõtteks võib öelda,
15. Väli, Kadi
et need lapsevanemad, kes vastasid, olid
valdavalt koolieluga rahul või vägagi ra- meie õpilased ja lasteaialapsed väärivad
hul – 75% vastanutest. Vaatamata sellele hubaseid ja turvalisi ruume õppimiseks ja
on suur hulk neid, kes ei soovi arvamust mängimiseks.
Tänan kõiki õpetajaid, õpilasi, lasavaldada ega koolielus kaasa rääkida.
Õpilased on oma kooliga rahul, kuid tevanemaid ja kolleege ja kooli pidajat
nenditakse, et esineb vägivalda, nii vaim- koostöö eest ning soovin seiklusterohket
set kui ka füüsilist, mis on signaaliks, et ja päikeselist suve kõigile!
Ootan kõiki Raikküla valla õpilasi
vahetunnid peavad olema täiskasvanu
vaateväljas ning õpilaste vaba aega tuleb meie kooli ja annan teada, et bussitranstõhusamalt sisustada ja organiseerida. port kooli ja koju on igale õpilasele taOotan siinkohal õpilaste endi põnevaid gatud. Lapsevanem peab vaid avaldusele
ettepanekuid juba uuel õppeaastal. Seis- märkima, millisest peatusest laps bussile
nebki ju kogu kooliarendustöö selles, et soovib.
Koolikantselei lahtiolekuajad on kooõpilased tunneksid ennast õppides hästi
ja oleksid valmis vaimseks pingutuseks, li kodulehel kirjas, palun tutvuda!
…koolikell heliseb taas 01.09.09.
mida õppimine nõuab.
Koolikeskkonna parendamisega käib Kohtumiseni!
põhjalik töö Raikküla vallavalitsuse juhtimisel ja loodetavasti ka füüsiline keskkond meie ümber peatselt paraneb, sest

Maire Roht
Kabala lasteaia-põhikooli direktor

Raikküla Valla Leht



Alkohol on tarkade jook
Suve valgeim aeg on käes. Kõht meenutab veel viimaseid märke selja taha
jäänud suursündmusest – jaanipäevast –,
mis politseile möödus suuremate vahejuhtumiteta. Siin-seal tuli lõkete ümber
ette käte ning jalgadega arveteklaarimist,
mis olid järjekordselt tingitud alkoholi
kuritarvitamisest. Tülid said lahendatud
ning peod võisid täiel rinnal edasi kesta.
Raske on jaaniõhtut ette kujutada õlle
ning vorstita. Paraku on aga nii, et vorsti
tarbimisel osatakse piiri seada, aga õlle
puhul mitte. Viimase liigsel tarbimisel on
mured ja tülid kerged tekkima. Joobnuna
minnakse kondama ning harvad ei ole ka
juhud, kus jäädakse auto ette, kuna sõidukijuht ei oska purjus inimese käitumist
ette aimata. Juuni alguses Rapla–Järvakandi–Kergu teel alkoholijoobes jalakäijaga toimunud liiklusõnnetuses keegi
eluohtlikke vigastusi õnneks ei saanud.
Jalakäija ja sõidukiga liiklusõnnetuses on
üldjuhul suurem kannataja pool tavaliselt inimene. Süüdistada ei saa siinjuures
mitte kedagi peale iseenda. Kahjuks tekib kahetsus ning süütunne alles kaineks
saades.
Ei väsi siinjuures kordamast, et ALKOHOL ON TARKADE MEESTE

JOOK. Targad leiavad end lõbusas meeleolus ning perekeskis, kuid rumalad politsei kainestuskambrist.
Pikkade valgete öödega on aktiviseerunud ka pikanäpumehed. Varastatakse
kõike, mis laokil ning järelevalveta. Eriti
paistavad silma küttevargused. Varastatakse paikadest, mis on kõrvalised ning
kus ei ole pidevat järelevalvet. Igasugune
info külavahel sõitvatest võõrastest ning
kahtlastest masinatest ja nende registreerimisnumbritest on kasulik üles kirjutada.
Hiljem on politseil vajadusel juhtlõng,
millest kinni haarata. Naabrivalve on teretulnud ka ilma naabrivalvepiirkonnata
maakohtades.
Kena ja turvalist suve soovib
vanemkonstaabel Jaan Sildoja
Raikküla vald arvudes
(4.05.2009 – 25.06.2009)
Väärteoteateid: 43
LE nõuete rikkumisi: 34
Muid sündmuseid/teateid: 24
Kuriteoteateid: 4
Kuriteod, milles on alustatud
kriminaalmenetlust:
• 10.05 kella 16.30 paiku lõi 1963.

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
a sündinud mees Tamme külas rusikaga
pea piirkonda 1960. a sündinud naist,
põhjustades füüsilist valu.
• 8.05 kell 23.45 ajal kasutas 1972.
a sündinud mees Purku külas füüsilist
vägivalda 1965.a sündinud naise suhtes,
põhjustades füüsilist valu. Politsei pidas
süüteo toimepanija kahtlustatavana kinni.
• 16.05 kella 2.50 paiku leiti kustutustööde käigus Raikküla vallas Põlma
külas talu kõrvalhoonest laip.
• Ajavahemikul 21.06 kell 23 kuni
22.06 kell 8.20 on Raikküla vallas Loe
külas sisse tungitud karjalauta, kust on
varastatud 60 liitrit eriotstarbelise kütust.
Avaldaja hinnangul on kahju 812 krooni.

Volikogu maadles maaküsimustega
Kui volikogu kinnitas 7. mail vabade põllumajandusmaade taotlejate nimekirja, ei
osanud vist keegi arvata, et seekord kujuneb protseduur pikaks ja vaevaliseks. 58
vabale maatükile pretendeerib neli firmat
ja kümme FIE-t ja volikogu 7. mai otsusele järgnes neli vaiet.
27. mai istungil sai sõna vaide esitanud Andres Anderson, vahepeal analüüsis vaideid volikogu maa-, keskkonna- ja
heakorrakomisjon ning 18. juuni istungil
palus selgitusteks sõna Asta-Mari Oruväli. Pärast selgituste saamist loobus tema
oma vaidest.
Raul Aalde vahendas komisjoni protokolli: pärast vaide esitanud isikutelt lisadokumentide saamist jõuti seisukohale,
et volikogu 7. mai otsus on õige. Sama
leidis ka abivallavanem Margit Pärna,
kes oli küsimust ette valmistades teinud
ära mahuka ettevalmistustöö ja uurinud
samalaadseid kohtulahendeidki.
Et aga otsuseni jõudmine polnud lihtne, näitab seegi, et volikogu seekordsel
istungil käsitleti küsimust kokku 2 tundi ja 20 minutit. A. Anderson otsustati
lisadokumentide esitamise järel vabade

põllumajandusmaade taotlejate nimekirja
arvata, Märt Saankülli ja Reigo Roosla
vaie jätta rahuldamata.
Nüüd on võimalik menetlusega edasi
minna ehk kui ühele maatükile on mitu
tahtjat, siis on oma kord, kellel on maa
kasutamiseks eelisõigus või jõuavad taotlejad omavahel kokkuleppele.
Volikogu muutis 2003. aastast kehtinud Raikküla valla heakorra- ja kae-

Saadikute arv jääb
samaks
Raikküla vallavolikogule esitatud eelnõus
oli ettepanek kinnitada uue volikogu liikmete arvuks seitse praeguse 11 asemel.
Anne Kalf pidas õigeks jätta volikogu
liikmete arv samaks, et otsustamine oleks
võimalikult laiapõhjaline. Ka Raul Aalde
leidis, et see on paras arv. Tiina Lehemets
märkis, et kui 11-st puudub kaks, on otsustajaid ikka rohkem, aga kui seitsmest
puudub kaks, on kolmandik koosseisust
puudu.
Jaak Pregel arvas, et kuna olulised

vetööde eeskirja. Arutelu käigus tekitas
suuremaid vaidlusi põlispuu määratlus
– “põlispuu on tähelepanuväärne puu,
mille tüve ümbermõõt 1,3 m kõrguselt on
suurem kui 220 cm”.
Eeskirja muutmise vajadus tulenes
eelkõige tuletööde ohutusnõuetest – seni
kehtinud määruses oli Raikküla vallas
kulu põletamine suures osas veel lubatud.
valla õigusaktid on olemas ja nüüd toimub nende viimistlemine, siis pole suuremat volikogu vaja. See oleks ka kokkuhoid eelarvele. A. Kalf vastas seepeale, et
kokkuhoiust rääkides tuleks üle vaadata
vallavalitsuse ametikohad – et nüüd,
kus vallas on vaid üks kool, on ametis
haridusnõunik. Ka J. Pregel toetas tema
mõtet: kui struktuur muutub, on palgalisi
vähem vaja.
Hääletamisel toetati ülekaalukalt 11liikmelist volikogu (poolt 8 ja vastu 1).
Kinnitati valla valimiskomisjoni liikmete nimekiri: Ülle Sale, Ene Kangur,
Elju Tiido, Rita Kangur ja Reeli Uustallo,
asendusliige on Merle Vichmann.



“Jaani vigur ja
sprint” testis
autojuhtide
oskusi
23. juunil korraldasid Raikküla vallavalitsus, Kabala Spordimaja ja Ago Auto
OÜ ürituse, mille nimeks “Jaani vigur &
sprint”, et panna proovile osavõtjate autosõiduoskused. Peakohtunikuna tegutses
Ago Leht, kelle firma töökodade territooriumil võistlus ka toimus. Peaajamõõtja
oli Airi Riidak.
Vigursõit koosnes üheksast elemendist, mis tuli läbida kindlas järjekorras
(edaspidi ring, tagurpidi ring, uss edaspidi, tagurpidi uss, kännud, rõngaga ring,
külgboks, tagurpidi boks, stoppjoon).
Sprint koosnes kahest 900 meetri pikkusest põlluringist, mis tuli läbida kaks korda. Arvesse läks parim aeg. Üldarvestuse
parim selgus valemi järgi vigur+sprint.
Eraldi arvestust peeti meeste-, naisteja noorteklassis. Seekord tuli rajale 24
võistlejat, sealhulgas kolm naist (Ave
Leht, Mirjam Leht, Kaie Merila) ja kaks
noort (Kaspar Kasari ja Sander saanküll).
Talvisel samalaadsel võistlusel oli 28
osalejat.
Autasustamine toimus õhtul Tamme
küla jaanitulel, kus paremaid õnnitlesid
vallavanem ja peakohtunik. Üldvõitja
Silvar Toomla sai mälestuseks dolomiidist karika, klasside paremad kaela ka
medalid.
Tänavu talvel selline võistlus juba
toimus ja plaanis ongi hakata võistlust
korraldama kaks korda aastas: 24. veebruaril, vabariigi aastapäeval ja 23. Juunil,
võidupühal.
Vallavalitsuse majandusnõunik Uno
Markson rääkis, et võistlus töötab ennast alles sisse, aga tema näeks meelsasti, et korraldusliku poole pealt jääks
see puhtalt Raiküla valla ürituseks, mis
viiakse läbi vaid oma jõududega.
Piltidel
1. Vigursõidurajal on võistluse üldvõitja Silvar Toomla.
2. Märt Saanküll
3. Neli numbrit autol näitavad, kes
selle masinaga võistlesid. Opel Vectra
pidas katsumusele lõpuni vastu.
Fotod erakogust

Raikküla Valla Leht

Raikküla Valla Leht



“Jaani vigur ja spint” võistlusprotokoll
VIGURSÕIT
Jrk nr Osaleja
11
Silvar Toomla
14
Mait Maltsar
15
Aavo Saariste
5
Märt Saanküll
8
Uno Markson
7
Tauri Tuhkanen
13
Tarmo Kruusmäe
2
Alar Smirnov
18
Enn Kasari
19
Timo Varblane
6
Erki Sõrmus
16
Rein Merila
12
Siim Heinaste
9
Raido Rahkema
4
Allar Leht
1
Ago Leht
23
Mirjam Leht
3
Ave Leht
10
Margus Oberg
22
Kaie Merila
SPRINT
Jrk nr Osaleja
8
Uno Markson
4
Allar Leht
2
Alar Smirnov
1
Ago Leht
15
Aavo Saariste
5
Märt Saanküll
11
Silvar Toomla
19
Timo Varblane
18
Enn Kasari
14
Mait Maltsar
3
Ave Leht
12
Siim Heinaste
13
Tarmo Kruusmäe
20
Kaspar Kasari
9
Raido Rahkema
23
Mirjam Leht
16
Rein Merila
17
Roel Rahkema
7
Tauri Tuhkanen
21
Sander Saanküll
7
Andrus Lõo
10
Margus Oberg
VIGURSÕIT + SPRINT
Jrk.nr Osaleja
11
Silvar Toomla
8
Uno Markson
15
Aavo Saariste
5
Märt Saanküll
14
Mait Maltsar
2
Alar Smirnov
19
Timo Varblane
18
Enn Kasari
13
Tarmo Kruusmäe
12
Siim Heinaste
4
Allar Leht
1
Ago Leht
16
Rein Merila
9
Raido Rahkema
7
Tauri Tuhkanen
3
Ave Leht
23
Mirjam Leht

Auto mark
BMW 316
Mazda MX-5
Nissan Sunny
BMW 320
Opel Astra
BMW 318
Lada 2108
Seat Toledo
Citroen C2
Opel Corsa
BMW 316
BMW 520
BMW 316
Opel Ascona
Honda Accord
Peugeot 607
BMW 316
Seat Toledo
Volvo
Seat Toledo

Aeg
01:38:00
01:50:00
01.53.00
01:50:00
01.58:00
02:09:00
02:04:00
02:01:00
02:02:00
01:58.00
02:15:00
02:12:00
01:59:00
02:36:00
02:44:00
02.44:00
02:52:00
03:04:00
03:06:00
05:08:00

Karistussek
0
0
0
5
0
0
5
5+5
5+5
10+5
0
5
5+5+10
0
0
5+5
5+5
5+5+5
5+5+5
25

Kokku
01:38:00
01:50:00
01:53:00
01:55:00
01:58:00
02:09:00
02:09.00
02:11:00
02:12:00
02:13:00
02:15:00
02:17:00
02:19:00
02:36:00
02:44:00
02:54:00
03:02:00
03:19:00
03:21:00
05:33:00

Koht
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17, N1
18, N2
19
20, N3

Auto mark
Opel Astra
Opel Vectra
Opel Vectra
Opel Vectra
Opel Vectra
BMW 320
BMW 316
Opel Corsa
Citroen C2
VAZ 2105
Opel Vectra
BMW 316
Lada 2108
Citroen C2
Opel Ascona
BMW 316
BMW 520
Opel Ascona
BMW 318
BMW 320
Mercedes-Benz
Volvo

1 vooru aeg
02.56.00
02.47.00
03.10:00
02:43:00
02.41.00
03:19:00
03.25.00
02.36.00
02.46.00
03:05.00
03.22:00
03.52:00
03:06.00
03.25.00
03:59.00
03:48.00
04:15:00
katk.
03:34:00
07:11.00
03.37.00
katk.

2 vooru aeg
02:20:00
02:22:00
02:26:00
02:26:00
02:28:00
02:29:00
02:30:00
02:31.00
02:37.00
02:41:00
02:42:00
02:45:00
02:48.00
02:50:00
03.03:00
03.12:00
03:14:00
03:33:00
katk.
03:36:00
ei startinud
ei startinud

Parim aeg
02.20:00
02:22.00
02:26:00
02:26:00
02:28:00
02:29:00
02:30.00
02:31.00
02:37.00
02:41:00
02:42:00
02:45:00
02:48:00
02:50:00
03:03.00
03:12:00
03:14:00
03:33.00
03:34.00
03:36.00
03.37.00
0

Koht
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11, N1
12
13
14, Noorte 1
15
16, N2
17
18
19
20, Noorte 2
21
22

Auto mark
BMW 316
Opel Astra
Nissan/Opel
BMW 320
Mazda/VAZ
Seat/Opel
Opel Corsa
Citroen C2
Lada 2108
BMW 316
Honda/Opel
Peugeot/Opel
BMW 520
Opel Ascona
BMW 318
Seat/Opel
BMW 316

vigursõit
01:38.00
01:58.00
01.53:00
01.55:00
01:50.00
2.11.00
02:13.00
02.12:00
02:09:00
02:19:00
02:44:00
02.54:00
02:17:00
02:36.00
02.09:00
03:19.00
03:02:00

sprint
02:30.00
02:20.00
02:28:00
02:29.00
02:41:00
02.26:00
02:31:00
02:37:00
02:48:00
02:45:00
02.22:00
02:26:00
03.14.00
03.03:00
03:34:00
02.42:00
03:12:00

Kokku
04.08:00
04.18.00
04.21:00
04:24:00
04:31.00
04:37.00
04:44.00
04:49:00
04:57:00
05:04:00
05:06:00
05:20.00
05:31:00
05:39:00
05:43:00
06:01:00
06:14:00

Koht
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16, N1
17, N2

UKU MASING 100

Raplamaa kutsub
huvilisi suurmehe
juubeliaastale
2009. aasta 11. augustil möödub 100
aastat ühe Eesti suurima luuletaja, teoloogi ja filosoofi Uku Masingu sünnist. Masing on seni enam pälvinud
tähelepanu mujal maailmas kui oma
kodumaal. Tutvustamaks suurmehe
loomingut ja jäädvustamaks Masingu
mälestust tema sünnipaigas, tähistatakse käesolevat aastat kui Uku Masingu juubeliaastat.
See avati 14. märtsil, emakeelepäeval Rapla Keskraamatukogus. Juubeliaasta juhtmõte – ELAGEM ELUSAMAT ELU! – lähtub ühest Masingu
tekstist.
Juubeliaasta keskendub Uku Masingule kui luuletajale ja tõlkijale. Märtsikuust kuni detsembrini 2009 toimuvad
Raplamaal Uku Masingu juubeliaasta
raames mitmed ettevõtmised. Neist lähim
on 7.–10. juulini Lipal peetav kooliteatrite
suvelaager, kuhu on oodata 90 osavõtjat.
Laagris valmistatakse ette etendus teemal “Masing ja arbujad”, mis etendub 9.
juulil. Esinemispaik täpsustub.
22. juulil, kihelkonnapäeval, toimub
Uku Masingu loomingu ettelugemine
Rapla kirikupargis; juulis on ka Vallo
Kepi filmi “Masingu maastikud” I–III
esitlused. 11. augustil toimub juubelikonverents Lipa koolimajas. Septembris on
piknik Masinguga Masingu kodutalus,
kus kõlab Uku Masingu luulelooming
näitlejate ja muusikute esituses
Täpsem info kuulutustetulpadel
ja maakonnalehes, Raplamaa portaalis www.raplamaa.ee klõpsata ikoonil
Uku Masing 100.
Uku Masing on sündinud Lipa külas
Raikküla vallas Rapla maakonnas1909.
aastal. Omandanud Lipal alghariduse,
läinud edasi õppima Tallinna, sealt
Tartusse, et oma teadmisi täiendada,
võimekusele ja andekusele rakendust
leida. Kuid tema side kodu-paigaga oli
katkematu kuni elu lõpuni.
Masingu tegevus teadlasena on olnud mahukam teoloogia valdkonnas,
ta oli väga viljakas kirjanduses, keeleja loodusteadustes, samuti rahvaluule,
kunsti ja filosoofia valdkonnas. Kahjuks
on meie kultuuriloos olnud aegu, mil
Masingu loomingu avaldamine oli keelustatud. Alles viimase kümne aasta
jooksul oleme saanud põhjalikumalt
teada, kui erakordselt mitmekülgne ja
mahukas Masingu looming on olnud.
Uku Masingu aasta projektijuht on
Anne Kalf.

Raikküla Valla Leht



Vallasekretäri
notariaaltoimingutest

võtmise volikirja ja avaldust.
Kõigil, kes edaspidi soovivad
notariaalselt oma allkirja õigsust
kinnitada või teha auto kasutami6. mail 2009 võttis Riigikogu vas- se volikirja, tuleb pöörduda notari
tu “Notariaadiseaduse ja sellega poole.
seonduvate seaduste muutmise
seaduse”. “Notariaadiseaduse” §
Kohalikus omavalitsuses on
53 kohaselt ei ole alates 08.juu- endiselt võimalik avaldust kinninist 2009 vallasekretäril õigust tada “Haldusmenetluse seaduse”
kinnitada allkirja, sealhulgas kohase ametliku kinnitusmärkega,
allkirjanäidise õigsust ning tões- mis aga ei asenda notariaalset kintada auto kasutamise volikirja. nitamist.
Seaduse uue redaktsiooni kohaUus riigilõiv allkirja õigsuse
selt saab vallasekretär kinnitada kinnitamisel on 200 krooni, volitudokumendi ärakirja ja väljavõt- se tõestamine füüsilisel isikul 400
te õigsust ning tõestada pensio- ja juriidilisel isikul 700 krooni.
ni, elatisraha ja toetuste vastuAlu Rahvaõpistus
(Keskkooli 1a Raplas)
alustab õppetööd
Tallinna Tööstushariduskeskuse

“PÄRLIMÄNGUD”

RÄTSEPA
kaheaastane õpperühm
(õmblemine, käsitöö).
Õpilastele makstakse välja
sõidu- ja söögiraha.
Edukatele õppijatele makstakse
stipendiumi 600 krooni kuus.
Informatsioon telefonidel
5374 7905 või 518 4330
Dokumentide vastuvõtt
tööpäevadel alates esmaspäevast,
17. augustist 2009 kell 12.00–16.00
Raplas, Keskkooli 1a.

Kõigile
sünnipäevalastele
päevi pikki, ilusaid,
aastaid palju ja
toredaid!
Mai
85
Helmi Tarkmeel
Antonina Šturm

KABALA
IV KÄSITÖÖPÄEVAD
15.–16. august

Tule helmestest ehteid valmistama!
Kaasa võtta heegelnõel nr 1 või 1,25
Muu materjal saadaval kohapeal
Mõlemal päeval algus kell 10.00
Osalustasu: 200.Registreerida hiljemalt 31. juuliks
Info ja registreerimine
Katrin Grichin tel 522 8982,
katringrichin@gmail.com
või Kabala raamatukogu
tel 486 5577

65
Urmas Tomingas
Heljo Kallasmaa
60
Riho Mägi
Hannes Paat
Maie Treilmann
Tõnu Rahula
55
Villem Uustalu

Raikküla Valla Leht
Väljaandja Raikküla Vallavalitsus
www.raikkyla.ee

Rita Vellend
50
Toomas Maasikas
Hele Ojamaa
Juuni

Siia ilma sündis
Triinu Treilmann
Rando Karin
Merci Markson
Sandra Kask
Annabel Paane
Õnne emale-isale,
jaksu pisipõnnile!
Raikküla Vallavalitsus

Mälestame lahkunuid
Raisa Bristol
Kaido Nemvalts
Vilma Lehtla
Aino Pärdi
Raikküla Vallavalitsus

Seoses puhkustega EI TOIMU
kassapidaja Rita Kanguri
vastuvõttu
Raikküla raamatukogus
15. juulil ja 19. augustil
Purku raamatukogus
20. juulil ja 17. augustil.
70
Viive Tõnnori
Ago Parts
50
Rein Miller
Ludmilla Kasari

75
Aili-Maret Ainsaar

Trükitud Pärnu trükikojas
Hansaprint
Tiraaž 750

Toimetaja REET SAAR
reetsaar@hotmail.com, 5557 5936

