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Uue kooliaasta algus on varasematest erinev
Märkamatult on suvest saanud sügis. Algamas on uus õppeaasta ja igaühe, nii lapsevanema kui lapse hinge täidab kooliärevus. Kelle ärevus see tegelikult on?
Väär oleks koormata oma lapsi sellega,
kuidas isa-ema pere kulud katavad, laps
tahab tunda, et just tema on vanematele
hindamatu väärtusega. Lapsed ei oota,
et vanemad oleksid perfektsed, vaid et
vanemad oleksid nende jaoks olemas.
Investeerimine lastesse on parim panus,
mis tuleb isale-emale kaarega tagasi.
Haridus, mis Eesti riigi prioriteediks,
nagu seisab see paljudes iseseisvusaastatele olulistes kokkulepetes, on jäänud
tihti tähtsaks sõnades, mitte tegudes.
Kuna haridus on seotud teaduse, kultuuri
ja ettevõtlusega, on kaotus veelgi suurem.
Praegu on tähtis, et hoolimata vajalikest

kriisikärbetest suudaksime tagada haridusvaldkonna stabiilse finantseerimise.
Tänavuse kooliaasta algus on meie vallas varasematest teistsugune. Uksed avab
üks haridusasutus – Kabala LasteaedPõhikool. Õpilaste vähesus Lipa ja Purku
piirkonnas on sundinud tegema karmi
otsuse sulgeda sealsed koolid. Mõlemas
külas jätkavad samades koolihoonetes
tööd lasteaiarühmad. Järelkasvu siiski on.
Vallavalitsus on seisukohal, et mõlemad
majad jäävad valla hallata ja kasutame
neid allasutuste, seltsielu ja täiendõppe
tarvis.
Tänaseks on suuremat rakendust leitud majale Purkus. Arvestades Lipa kooli
seotust suurkuju Uku Masinguga, on väljavaated hoone kasutuselevõtuks ka seal.
Alles jääb võimalus taas avada nendes

külades kool kui hariduse andmise paik.
Tekkinud olukorda arvestades oli vajalik ka koolitransport ümber korraldada.
Lisaks valla bussile hakkab õpilasi vedama HG Kurre Grupp OÜ buss. Busside
sõidugraafikud on avaldatud käesolevas
lehes.
Julgen väita, et meie koolivõrgu korrastamise eesmärk oli kestma jääda, valik
oli raske, aga vajalik. Praegu, kui majanduses on rasked ajad ja meie ees on uued
väljakutsed, poleks kolm kooli suutnud
saavutada seda, mida me ootame ühelt
– teha oma tegevus avalikkusele nähtavamaks parema hariduse andmise kaudu.
Soovin kõigile tarku tegusid ja ilusat
sügist!
Vallavanem Jaan Truuts

Kohalike valimiste eelinfo
Raikküla valla valimiskomisjon, koosseisus esimees Ülle Sale, aseesimees
Ene Kangur, liikmed Rita Kangur, Elju
Tiido ja Reeli Uustallo, töötab Raikküla
vallamajas Kabala mõisahoones ja võtab
18. oktoobril toimuvateks Raikküla vallavolikogu valimiseks vastu kandideerimisdokumente 19. augustist kuni 8. septembrini 2009 järgmistel aegadel:
E, T, K kell 15.00 kuni 17.00,
N kell 17.00 kuni 19.00 ja
R kell 10.00 kuni 12.00.
8. septembril 2009 on komisjoni tööaeg kell 16.00 kuni 18.00, kui lõpeb kandideerimisdokumentide esitamine.
Raikküla vallavolikogu 11 kohale saavad kandideerida kõik Eestis registreeritud erakonnad, valimisliidud ja
üksikkandidaadid. Kandideerimisõigus
on Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kes valimispäevaks on saanud
18-aastaseks, kelle püsiv elukoht on hiljemalt valimisaasta 1. augustil Raikküla
vallas ning kes ei ole valimisõiguse osas
teovõimetuks tunnistatud.

Valimisliitude moodustamise Vabariigi Valimiskomisjoni kehtestatud vormikohaseid avaldusi saab komisjonile esitada kuni 3. septembrini 2009. Komisjon
registreerib valimisliidu 3 päeva jooksul.
Valimisliidu moodustajaid peab olema
vähemalt kaks, volitatud esindajaid, kes
esitavad kandideerimisdokumendid, võib
olla kuni kaks. Valimisliidu nimi ei või
olla ebaesteetiline ega eksitav. Keelatud
on valimisliidu nimena kasutada erakonna või mõne muu valimisliidu nime või
sellega eksitavalt sarnast nime. Valimis-

10. septembril 2009
saabub TÕN-i õpibuss Purkusse
Omamehelikult kõlav lühend TÕN
tähendab Täiskasvanud Õppija
Nädalat. Igal aastal oktoobri alguses
tuletab Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon ANDRAS üle eesti
kõigile meelde, et õppimine ei lõpe
kunagi ja kunagi ei ole hilja alustada.

liidule määratakse ka nimelühend.
Kõikidel kandideerijatel/nimekirjadel
on võimalus end ja oma seisukohti valijatele tutvustada enne valimisi ilmuvas
Raikküla Valla Lehes ühel kuni A4 suurusel pinnal, võttes ühendust lehe toimetaja Reet Saarega (5557 5936, reetsaar@
hotmail.com).
Ülle Sale, Raikküla valla
valimiskomisjoni esimees
Tel 486 5598, 511 2858
ylle.sale@raikkyla.ee
TÕN-i õpibuss peatub Purku koolimaja
ees neljapäeval, 10. septembril kella
15-st alates. Bussi on oodatud kõik
huvilised, vanusest ja soost sõltumata.
Bussis on olemas internetiühendus
ning võimalus saada infot erinevatest
õppimisvõimalustest Rapla maakonnas
ja kaugemal.
Vaata ka www.andras.ee
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Õpilasliin 1. septembril
Õpilasi sõidutab uus bussijuht,
palume olla veidi varem peatuses ja
teha end nähtavaks!
Purku		
Raikküla
Pitseri		
Lipa
Villema Rist
Tõnumaa Rist		
Lipa Rist
Kaarsalu teeots
Kabala kool		
Kadakamäe		
Loe laut
Polgu laut
Raami Jaani teeots
Jalase teerist
Raadiku		
Koikse teerist
Rebasefarm
Kabala kool		

8.05
8.15

8.30

8.40
8.45

9.05

9.25

TERE TULEMAST
KABALA LASTEAEDAPÕHIKOOLI
1.09.2009 kell 9.30
Ootame kõiki endisi ja uusi õpilasi,
lapsevanemaid, õpetajaid ja kolleege ,
samuti Lipa, Purku ja Kabala lasteaia
rühmasid kooliaasta avaaktusele
Kabala Lasteaia-Põhikooli
lipuväljakule 1. septembril
algusega kell 9.30.
Lasteaiarühmad toob Kabalasse
valla buss väljumisega Purkust 9.05 ja
Lipalt 9.15
Klassijuhatajatund algab 10.45.

Kabala Lasteaias-Põhikoolis
alustavad kooliteed I klassis
1. Düüna, Laura
2. Grünling, Eiri
3. Leo, Marliis
4. Lubja, Valdur
5. Maltsar, Eneli
6. Ozornin, Romek
7. Pajo, Keithlyn
8. Riidak, Viljar
9. Roo, Margus-Matis
10. Rõbtśenkov, Martti
11. Talisoo, Eron
Klassijuhataja Hele Ojamaa
Head kooliteed vastsetele
koolijütsidele ja kõigile teistele!

ÕPILASLIINID
alates 2. septembrist 2009
1. Raikküla valla buss Purku – Raikküla – Rapla - Raikküla - Järvakandi
Liini algus
Põlmast		
Purku		
Raikküla
Rapla		
Raikküla
Kaigepere
Põlma		

7.00
7.10
7.20
7.45
8.00
8.05
8.15

Purku		
Koikse tee
Vahakõnnu
Liuveski
Ahekõnnu
Järvakandi
Põlma		

8.20
8.23
8.27
8.32
8.37
8.45
9.15

2. Uus liin Purku – Raikküla – Pitseri – Lipa – Keo - Kabala
Loe-Raadiku-Koikse-Kabala
Purku		
Raikküla
Pitseri		
Lipa
Villema Rist
Tõnumaa Rist
Lipa Rist
Kaarsalu teeots
Kabala kool

7.05

Kadakamäe		
Loe laut
Polgu laut
Raami Jaani teeots
Jalase
Raadiku			
Koikse teerist
Rebasefarm
Kabala kool		

7.15

7.30

7.40

7.45

8.05

8.25

3. Uus liin Kabala - Purku
Kabala kool
Kaarsalu teeots
Lipa Rist
Tõnumaa Rist
Villema Rist
Lipa		
Pitseri
Raikküla
Purku		

15.30

15.45

16.05

4. Rapla Bussipargilt tellitud õpilasliin Rapla – Raikküla – Kabala –
Rapla - Kabala – Rapla
Bussijaam		
Ristiku
Raikküla		
Külanõukogu
Raikküla LAK		
Lipa teerist
Puntso teeots
Värava kurv
Kabala LPK		
Karmani pood
Kadakamäe
Loe laut
Polgu laut
Raami Jaani teeots
Päädami
Jalase
Riidaku teeots
Raadiku mägi
Koikse teerist

14.45
15.05
15.15

15.30

Minnika teeots
Kuusiku
Ira
Rapla bussijaam		
Ira
Kuusiku
Saidla teeots
Koikse teerist
Rebasefarm
Ummaru teeots
Tamme			
Kooli teeots
Nõmmemetsa
Kaarsalu teeots
Raikküla LAK		
Raikküla		
Raela
Rapla			

16.20–16.25

16.50

17.00
17.05
17.15

Raikküla Valla Leht



Vald hakkab liikuma kokkuhoiukursil
Kui pool aastat täitus valla eelarve kavakohaselt, siis praeguseks on tekkinud alalaekumine ligi 700 000 krooni. Võrreldes
mitme teise vallaga Raplamaal on tulumaksu laekumise miinus võrreldes eelmise aastaga veel väike (-9%), kuid peab
valmis olema selleks, et olukord muutub
veel raskemaks. Vallavalitsus on koostanud kokkuhoiukava, et kulusid kärpida
esialgse arvestuse järgi 700 000 kuni 1,1
miljoni krooni ulatuses.
Kärpekava punkte käsitles volikogu oma istungil ligi neli tundi. Kohati
muutusid arutelud väga tuliseks, üksteist
süüdistati isiklike huvide kaitsmises ja
vallavalitsust haldussuutmatuses. Nii pikaks venitas arutelu seegi, et teemat ei
olnud eelnevalt käsitletud komisjonides,
küsimuste mahtu ja kaalukust arvestades
olnuks see väga vajalik.
Toome ära vallavalitsuse korralduse
ja volikogu määruse, mis annavad selge
pildi kokkuhoiukavast. Lisame juurde
selgitused nende punktide kohta, mida
volikogu muutis.

palgad olid nüüd väiksemad, kui kehtiv
palgaastmestik ette näeb. Otsustati küsimuse arutelu seekord peatada ja järgmiseks istungiks uuesti esitada.
Kokkuhoiukavas nähakse võimalust
kolida Purku raamatukogu kortermajast
koolihoonesse, edaspidi on plaanis müüki
panna neli valla korterit (kolm Raikkülas
ja üks Kabalas). Pisut tõusevad Kabala
Spordimaja ja teiste valla ruumide kasutamise tasud.
Vallavalitsus soovib võtta 500 000
krooni arvelduskrediiti, et katta seoses
koondamistega tekkivad suuremad väljaminekud. See summa tuleb aasta lõpuks
tagasi maksta. Samuti esitatakse taotlus
vastavatele ministeeriumidele toimetulekutoetuseks ja hariduse reservfondi täiendavate vahendite saamiseks ning tehakse
taotlus, et saada riigilt tasandusfondist
täiendavat raha tulumaksu alalaekumise
katteks.

Muudatustest
Kõige pikemalt peatuti õpilaste sõidusoodustuste juures. Vallavalitsus paneb
algavast õppeaastast käima täiendavaid
bussiringe ja tegi ettepaneku õpilaste sõidusoodustuste maksmine teiste vedajate
bussides peatada. Arutelu käigus avaldati
arvamust, et sõiduplaanid ei ole siiski nii
sobivad ja see tekitaks ebavõrdset kohtlemist. Volikogu andis nõusoleku, et sõidupileteid kompenseeritakse 80% ulatuses.
Sama palju on neid ka varem hüvitatud,
vaid viimastel headel aegadel on piletid
täismahus kinni makstud.
Volikogu ei nõustunud vallavalitsuse
ettepanekuga hakata huvikoolides õppijate eest tasuma kohamaksu 50%. Neid
lapsi on vallas mõniteist. “Meist veel
väiksem Kaiu vald suudab pidada huvikooli. Kui meil endal sellist kooli ei ole,
tuleks igati soosida laste huviharidust,”
leidis Anne Kalf. Otsustati jätkuvalt
kompenseerida kohamaksu 100% .
Kuni 2010. aasta eelarve kehtestamiseni on peatatud täiendavate sotsiaaltoetuste maksmine. See tähendab, et prillide,
ravimite, puude jms ostmiseks ühekordset toetust ei maksta.
Vallavalitsus tegi ettepaneku vähendada vallavalitsuse ja hallatavate asutuse
töötajate töötasusid kuni 5%. Eelnõus
olid vastavad arvutused tehtud, kuid
Anne Kalf märkas, et mõned uuendatud

1. Asutuste juhtide ülesandeks on:
1. mitte lubada teha kulutusi inventari soetamiseks ja IT riist- ning tarkvara ostuks kuni
2010 aasta eelarve kinnitamiseni; 2. koolituspakkumistesse suhtuda väga kriitiliselt;
3. vähendada isikliku sõiduauto kasutamise
hüvitiste piirmäärasid 10%; 4. jälgida telefonide kulusid ja muid jooksvaid majandamiskulusid; 5. lõpetada lepingud, milleta on
võimalik igapäevast tööd teha (saata esimesel
võimalusel teade teisele poolele).
2. Raikküla Vallavalitsus:
1. ei eralda 2009 aastal reservfondist
kaasfinantseerimist (taotlused, projektid); 2.
2009/2010 õppeaastal huvikoolides õppivate
laste puhul tasub 50% õpilaskoha maksumusest, saadab kirjad laste vanematele ja huvikoole omavatele Rapla ja Märjamaa valdadele); 3. peatab täiendavate sotsiaaltoetuste
maksmise alates 01.08.2009 kuni 2010 aasta
eelarve kinnitamiseni. Sotsiaalnõunik saadab
vastused avalduse esitanud kodanikele ja selgitab olukorda; 4. muudab Raikküla Vallavalitsuse 19.11.2007 määrust nr 4 “Teenuste
hindade kehtestamine”; 5. alustab Purku Raamatukogu kolimist koolihoonesse; 6. esitab
taotluse toimetulekutoetuse ja hariduse reservfondi täiendavate vahendite saamiseks; 7.
teeb taotluse tulumaksu alalaekumise katteks
tasandusfondi vahendite saamiseks;
3. Raikküla Vallavalitsus teeb ettepaneku Raikküla Vallavolikogule muuta järgmisi õigusakte:

Raikküla Vallavalitsuse tegevus ja
ettepanekud 2009. aasta eelarve alalaekumise tingimustes

1. Raikküla Vallavolikogu 23.10.2008
määrus nr 46 “Raikküla valla õpilaste sõidusoodustused” – ettepanek soodustuste maksmine peatada kuni 2009/2010 õ-a lõpuni;
2. Raikküla Vallavolikogu 16.04.2008
määrus nr 44 “Ühekordsete sotsiaaltoetuste
määramise ja maksmine kord” – ettepanek,
toetuste maksmine peatada kuni 2010 eelarve
kinnitamiseni;
3. Vallavara müügi otsustamine, korterid;
4. Raikküla Vallavolikogu 19.02.2009
määrus nr 53 Raikküla Vallavalitsuse teenistujate ning hallatavate asutuste töötajate töötasustamine 2009. aastal – ettepanek, palkade
vähendamine kuni 5% alates 01. septembrist
2009.

Raikküla Vallavolikogu
määruste muutmine
Lähtudes Raikküla valla 2009. aasta
eelarve täitumisest seisuga 30.06.2009 ja
juuli 2009 tulemustest, valla eelarve võimalikust defitsiidist kuni 700 000 krooni
ja üldisest majanduslikust olukorrast on
vajalik vallaeelarve kulude vähendamine
ja tulude võimalik suurendamine, selleks
on vallavalitsus võtnud vastu 03.08.2009
korralduse nr 105 “Raikküla Vallavalitsuse tegevus ja ettepanekud 2009. aasta
eelarve alalaekumise tingimustes”
Raikküla Vallavolikogu MÄÄRAB:
§ 1. Kinnitada Raikküla Vallavalitsuse 03.08.2009 korraldus nr 105 “Raikküla Vallavalitsuse tegevus ja ettepanekud
2009 aasta eelarve alalaekumise tingimustes” välja arvatud nimetatud korralduse punktid 2.1, 2.2, 3.1 ja 3.4.
§ 2. Muuta Raikküla Vallavolikogu 23.10.2008 määruse nr 46 “Raikküla
valla õpilaste sõidusoodustused” § 1 (1)
ja sõnastada see järgmiselt “Kompenseerida Raikküla vallas elavate õpilaste sõit
kooli ja koolist koju 80 % ulatuses Raikküla Vallavalitsusele raamatupidamisele
esitatud, arvestamisele kuuluvate piletite
summast.”
§ 3. Peatada Raikküla Vallavolikogu
16.04.2008 määruse nr 44 “Ühekordsete
sotsiaaltoetuste määramise ja maksmine
kord” täitmine alates 01. augustist 2009
kuni 2010. aasta eelarve kinnitamiseni;
§ 4. Vallavalitsusel taotleda arvelduskrediiti 500 000 krooni tähtajaga kuni
31.12.2009. Arvelduskrediit on vajalik
augustis-septembris suuremate väljamaksete tegemiseks.
§ 5. Käesolev määrus jõustub 1. septembril 2009.
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“Mul ei teki prügi!”
Järgnevat nimekirja on huvitav lugeda nii
tublidel jäätmesorteerijatel, kui ka neil,
kes pole veel alustanud kodus tekkivate
jäätmete sorteerimist ning kindlasti neil,
kes väidetavalt KÕIK oma jäätmed taaskasutusse suunavad.
Pakendijäätmete hulka kuuluvad siiski näiteks järgmised esemed:
Plastikust • jogurti- ja margariinitopsid, õli-, ketšupi- ja majoneesipudelid; •
kosmeetika- ja hooldustoodete pakendid;
• plastnõud ja karbid jm puhtad plastpakendid.
Metallist • toidu- ja joogipakendi metallkaaned ja -korgid; • konservkarbid ja
-purgid.
Kartongist • papptaldrikud ja joogitopsid; • kondiitritoodete karbid jm puhtad kartongpakendid.
Eraldi klaaspakendi konteineri
puudumisel • värvitust ja värvilisest
klaasist alkoholipudelid, klaaspurgid, sii-

rupipudelid jm puhtad klaaspakendid.
Konteineripark laieneb
Segapakendikonteinerid on paigutatud kõigisse valla suurematesse keskustesse ja edaspidi laieneb konteineripark
ka väiksematesse külakeskustesse. Paken
dikonteinerid aitavad oluliselt vähendada
kodus tekkivate olmejäätmete hulka ja
prügilates lõppladestusse jõudvate jäätmete hulka. Niisiis on see igati kasulik
nii keskkonnale kui pere-eelarvele olmejäätmete käitlemise osas, KUID seda võimalust ei tohi kuritarvitada, paigutades
salamahti pakendikonteineritesse igasugu muud kraami, mida ei ole võimalik
kuidagi taaskasutusse suunata.
Ka tuletan meelde, et sellist asja kui
“avalik prügikast” praktiliselt enam ei
eksisteeri. Igal segaolmejäätmekonteineril on kindel asutus, elamu või ala, mida
see teenindab ja keegi, kes maksab selle

tühjendamise eest. Kui sina pole see, kes
arve peab tasuma, siis pole sina ka see,
kes sinna oma kodust pärit kassikonservi
purgid vms poetada võib.
Pakendikonteinerite kasutamine põhineb mõistlikkusel ja usaldusel. Samamoodi on omavalitsus suhtunud korraldatud
olmejäätmeveo korraldamisel kodanikesse, kes on pöördunud vallavalitsuse
poole erisuste taotlemiseks. Kasutagem
siis meile kasutada antud jäätmemajanduse võimalusi ausalt, et pakendiorganisatsioonidel oleks ka edaspidi huvi välja
panna konteinereid tasuta kasutamiseks
ja et omavalitsuses toimiks olmejäätmete
osas paindlikkus ja võimalus arvestada
erinevate vajaduste ja olukordadega, mis
jäätmevaldajatel tekivad.
Astrid Koplimäe
maa- ja keskkonnaspetsialist

Teatage kadunud lemmikloomast
Vallavalitsusel tuleb aeg-ajalt
ette tegeleda kodust plehku
pannud lemmikutega ja seetõttu tahan veelkord tuletada
loomaomanikele meelde, mis
võimalused on neil ja meil, et
hulkuma pääsenu loom tee koju
tagasi leiaks.
Palve omanikele on – kindlasti võimalikult kiiresti vallavalitsust juhtunust teavitada.
Kui asute valla piirimail, siis
anda info edasi ka naabervallavalitsusele. Miks? Sest varem
või hiljem jõuab ilmselt ka teade selle looma leidmisest just
valda.
Seaduse järgi lasub omavalitsusel kohustus hulkuvate
loomadega tegeleda. Raikküla
vallavalitsusel on leping MTÜga Loomade Hoiupaik (asub
Tallinnas, Viljandi mnt 24D).
Oleme pidanud nende teenuseid
ka kasutama, kuid nagu arvata
võib, ei tegutse see organisatsioon üksnes heast tahtest, vaid
hoiupaigas veedetud päevade
eest tuleb ka kopsakas arve tasuda. Vabariigi valitsuse määrusega kehtestatud “Hulkuvate
loomade püüdmise, pidamise
ja nende omaniku kindlaks tegemise ning hulkuvate loomade
hukkamise kord” näeb ette, et

kodulooma püüdmise ja pidamisega seotud kulud kannab
loomaomanik.
Niisiis hoiupaika loomale järgi minnes tasub omanik
koheselt kiipimise (kui see on
vajalik), registrisse kandmise ja
veterinaarteenuste eest. Lepingu kohaselt tuleb arve hoiupäevade ja veterinaarpreparaatide
eest omavalitsusele, kes omakorda esitab selle hiljem loomaomanikule tasumiseks. Kõik
see kokku muudab aga hooletuse väga kalliks. Seega, koeraja kassiomanikud, kiipige oma
lemmikud. Koeraomanikud, varustage oma loomad kaelarihma
ja telefoninumbriga ja pange
nad kirja Raikküla vallas juba
2003. aastast toimivasse koerte
registrisse, kuhu on kantud juba
ligikaudu 100 lemmikut, enamus koos fotodega.
Kodulooma kaotajal ja leidjal palume ühendust võtta vallavalitsusega ja kindlasti ka vaadata valla kodulehele (www.
raikkyla.ee sealt> keskkond>
kassid/koerad; või> uudised) ja
Hoiupaiga kodulehte www.loomadehoiupaik.ee .
Astrid Koplimäe

Ebe Luige traadiväänamist õpetamas.
Hele-Mai Truutsi foto
15. ja 16. augustil toimusid
Kabala mõisahoones Kabala
IV käsitööpäevad, teemaks
“Pärlimängud”. Meie, naised, armastame end ikka
ehtida ja kaunistada. Et ehe
oleks ainulaadne ja omapärane, siis üheks võimaluseks
on see endale ise meisterdada.
Kahel päeval said käsitööpäevadel osalejad õppida
helmestest ehteid valmistama. Esimesel päeval õpetas
Ebe Luige Kaereperest meile
traadiga valmistatud helmesehteid. Igaüks sai endale
meisterdada kõrvarõngad ja

kaelakee või käevõru. Usinamad tegid valmis kõik kolm
eset. Teisel päeval õpetasime
Jane Simoniga heegeldatud
pusakeesid ja pärliusse.
Saadud teadmistega on
võimalus pärlimängudel osalejatel luua uusi ja huvitavad
kaunistuselemente oma riietuse juurde.
Kel tekkis nüüd asja vastu rohkem huvi, siis tulge ja
liituge meie käsitööringiga.
Kindlasti pusime me ehteid
teha ka edaspidi oma ringitöös.
Katrin Grichin
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Sagenenud on köögiviljade vargused
Sügis koputab vargsi uksele. Käes on lõikuskuu, millest annavad märku põldudel
vilja koristavad kombainid ja aiamaadel
valmivad lopsakad köögiviljad. Paraku
mõjuvad ahvatlevad köögiviljad pikanäpumeestele nagu kärbsepaber kärbestele.
Viimastel nädalatel on sagenenud aiamaadelt köögiviljade vargused. Võetakse
kõike, mis kannatab süüa, olgu need siis
sibulad, kapsad-kaalid või kartulid.
Võõra vara himustamine võib aga
näppajatele kurvalt lõppeda: ka kapsapea
vargus võib mõnele paadunud sulile lõppeda kriminaalmenetluse alustamisega.
Inimesed, kes veel oma aiamaid harivad
ning omale talveks köögiviljavarusid
kasvatavad ei tee seda selleks, et keegi
neid oma suva järgi võtmas saaks käia.
Mitmel pool on köögivilja vargad endast
maha jätnud rüüstatud ning mahatallatud
peenrad. Tänuväärse töö mitteaustajaid
ootavad tihedad kokkupuuted politseiga!

võita, kuid nii mõnigi kord võib sel juhul
sattuda liiklusõnnetusse.
Liikluseeskirja §27 ütleb: kui käigusillale või -tunnelisse mineku koht, ülekäigurada või ristmik ei ole kaugemal kui
100 m, peab jalakäija sõiduteed ületama
ainult nende kaudu. Nimetatud kohtadest kaugemal kui 100 m tohib jalakäija
sõiduteed ületada ainult siis, kui tee on
mõlemas suunas hästi näha ja sellega ei
tekitata ohtu liikluses.
Samuti ütleb liikluseeskirja §31, et reguleerimata ülekäigurajal peab jalakäija
enne sõidutee ületamist hindama läheneva
sõiduki kaugust ja kiirust, andma juhile
võimaluse kiiruse sujuvaks vähendamiseks
või peatumiseks ja veenduma, et juht on
teda märganud ning tee ületamine on ohutu. (Liikluseeskiri; Vabariigi Valitsuse 2.
veebruari 2001. a määrus nr 48.)
Soovin kõigile kooliminejatele kena
kooliaasta algust ning turvalist kooliteed!

Ärge eirake ülekäigurada!
Kuna 1. september ning kooliminek
on kohe ukse ees, tahan tähelepanu juhtida ohutule koolijõudmisele. Esimesse
klassi minevate laste vanematele panen
südamele, et nad oma võsukestele koolitee hästi selgeks teeksid. Piisaks ka sellest, kui esimestel päevadel, laps käekõrval, koolitee kahekesi läbi tehakse.
Koolide läheduses on õpilaste ohutuks liiklemiseks paigaldatud mitmeid
liikluskorraldusvahendeid, mida kasutades peaks koolitee kodust kooli olema
turvaline. Üks tähtsamaid liikluskorraldusvahendeid on ülekäigurada, mida tänavapildis väga palju ei kasutata. Püütakse vales kohas teid ületades vahemaid

Vanemkonstaabel Jaan Sildoja
Raikküla valla juhtumid arvudes
25.06–24.08.2009
Väärteoteateid: 49
LE nõuete rikkumisi: 44
Muid sündmuseid/teateid: 28
Kuriteoteateid: 7
Kuriteod, milles on alustatud
kriminaalmenetlust
• Ajavahemikul 20.08 kuni 21.08.2009
kella 18.29ni tungisid Rapla maakonnas Raikküla külas 1996. ja 2000. aastal
sündinud poisid valdaja tahte vastaselt

kannatanule kuuluvasse suvemajja ning
lõhkusid majas erinevat mööblit, aknaid,
nõusid ja vanavara. Lõhkumisega tekitasid noormehed kannatanule varalist
kahju ca 100 000 krooni. Täpsem kahju
selgitamisel.
• Alates 7.07 ja 4.08.2009 kella 15
vahel on vaba juurdepääsu kasutades
varastatud Raikküla vallas hoovil oleva
varikatuse alt muruniiduk ja plastkanister 8 liitri bensiiniga. Vargusega tekitatud
kahju selgitamisel.
• Ööl vastu 1.08.2009 on ukselukkude lõhkumise teel sisse tungitud Raikküla
valla Lipa külas talumajja, kust on varastatud kilepakendis bensiinimootoriga
punast värvi elektrigeneraator EINHELL
STE 2500/1 ja pakendis suitsuandur.
Kahju kokku 4739 krooni.
• Ajavahemikul 1.07–23.07.2009 on
Raikküla vallas metsast varastatud 3040 tihumeetrit kuuse- ja männipalki ning
lepa küttepuid. Varaline kahju esialgsetel
andmetel 60 000 krooni.
• Ajavahemikul 21.07 kella 16 ja
24.07.2009 kella 8.30 vahel tungiti väravate lahtikangutamise teel Raikküla
vallas asuvasse viljalattu ja varastati erinevatelt seadmetelt 8 elektrimootorit. Varaline kahju kokku 15 000 krooni.
• 3.07.2009 kella 22.05 ajal tungiti
Raikküla vallas vanasse veskihoonesse
ja püüti varastada 5 puidust kasti koos
elektrilise ketassae, elektrilise höövli,
kahe ketaslõikuri ja vanaaegse seinakellaga, mille koguväärtus 2100 krooni.
Vargus jäi pooleli kannatanu vahelesekkumise tõttu.
• 3.07.2009 kella 19.30 paiku peksis
Raikküla vallas 1984. aastal sündinud
noormees käte ja jalgadega 1972. aastal
sündinud meesterahvast keha ja pea piirkonda, millega tekitas viimasele füüsilist
valu.

Lipal rännati Uku Masingu luuleradadel
Lipalt pärit väga mitmekülgse haritlase
Uku Masingu 100. sünniaastapäevale
pühendatud kirjanduskonverents tõi 11.
augustil Raikküla koolimajja kokku oma
poolteistsada huvilist. Päev kandis pealkirja “Rännates Masingu luuleradadel”.
Seda juhtis Mikk Sarv, kes koos Marju
Sarvega oli kümne aasta eest Masingu
aasta mõtte algataja.
Raikküla vallavanem Jaan Truuts ütles oma tervituses, et Masingu looming
on nii laiahaardeline, et avalikkus alles
õpib seda tundma. Ta jätkas emotsionaal
selt: “Uku, sa oled jõudnud koju, majja,
mille jaoks su vanaisa oma talust maad

eraldas ja ehitas koos oma mõttekaaslastega siia koolimaja. Uku, tule päästa see
maja!”
Teadupärast soovib vald rajada koolimajja Masingu toa ja küsis selleks EAS-ilt
ka toetust. Nüüd on sealt saadud äraütlev
vastus, kuid juba otsitakse uut rahastamisvõimalust Leader-meetme kaudu.
Projektijuht Anne Kalf oli kava koostanud nii, et esmalt käsitleti luuletaja Uku
Masingut, teises paneelis tema luulet
muusikas. Õhtu eel jalutati Masingu kodutalu juurde ja päeva lõpetas kontsertjumalateenistus Rapla kirikus.
Päeva ühe emotsionaalsema ettekan-

de pidas luuletaja Lauri Sommer, teemaks
“Uku hilise luule elutundest”. Ta märkis
muuhulgas, et Masing pelgas ülendamist,
aga austada saab ka teisiti – edasi mõeldes. Ta sõnas, et ei liigne jüngerlus ega eitamine sobi Uku Masingu mõistmiseks.
Oma muljeid vahendas volikogu liige
Tiina Lehemets: “Arvasin eelnevalt, et
Masingu-teema on liiga raske, aga ettekanded oli väga köitvad ja sisukad ning
kogu päev hästi läbi viidud. Seda kinnitasid ka mitmed teised kohalviibinud. Suur
aitäh projektijuhile!”
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Kasutage soodsat
võimalust ja muutke
oma vanametall rahaks!
Raikküla vald koostöös AS Kuusakoskiga korraldab 19. septembil 2009
vanametalli kogumise kampaania,
mille käigus võtame vastu autoromusid. Nende arvelt maha võtmise
korraldab AS Kuusakoski, vajalikud
dokumendid on omaniku isikut tõendav dokument, sõiduki tehniline pass,
volitus omanikult (kui ei ole omanik).
Samuti võetakse vastu kõiki metallist esemeid ja detaile sh akusid.
Toimub kogumisring, mille käigus
auto (sellel on tõstuk ja kaal), sõidab
valla piires ringi ja kogub metalli elanike kodudest ja mujalt registreeritud

Kõigile
sünnipäevalastele
päevi pikki, ilusaid,
aastaid palju ja
toredaid!
Juuli
84
Ella Kutser
81
Alma Poom
Õie Viska
70
Laine Vahemets

paikadest. Raha metalli eest kantakse metalli omaniku (või volitatud
isiku) pangakontole. Vajalik eelnev
registeerimine kuni 16. septembrini Raikküla valla maa- ja keskkonnaspetsialisti juures telefonil 48 65
519 või meili teel astrid.koplimae@
raikkyla.ee . Registreerimisel anda
teada metalliomaniku (müüja) nimi,
telefon, metalli asukoht ja kindlasti,
millise metallist eseme(te)ga on tegemist, orienteeriv kogus ja kaal.
Täiendavate küsimuste korral
palun helistage eelpool mainitud
telefonile, kuid väga spetsiifiliste
küsimustega pöörduge palun AS
Kuusakoski poole, keda esindab selle
kampaania raames Krista Mällo (telefon 62 58 629).

Kestab fotokonkurss Raikküla
valla ilusaimad paigad!
Iga osaleja saab 13. septembrini saata
kuni 2 pilti.
16. septembrist 7. oktoobrini on
pildid üleval Raikküla valla kodulehel
olevas foorumis, kus saab hääletada
ka oma lemmiku poolt.
Publiku lemmik selgitatakse välja
foorumis antud häälte põhjal.
Fotokonkursi autasustamine ja fotonäituse avamine toimub 16. oktoobril Raikküla kultuurikeskuses.
Teie töid hindab professionaalne
žürii.
Lisainfo: Piret Maiberg,
piret.maiberg@raikkyla.ee,
48 63 242 või 53 410 009
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Mittetulundusühenduste
baaskoolitus
23., 24., 30. septembril kl 10-16
Rapla maavalitsuse saalis
Teemad on:
* MTÜde roll ühiskonnas MTÜ juhtimine ja arendamine
* Ühenduste rahastamine ja vahendite
kaasamine
* MTÜ asutamine ja õigussuhted
* MTÜde finantsjuhtimine
Koolitusel osalemine on tasuta.
Registreerimine 21. septembriks
Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse
tel 489 4121, e-post: anneli@raek.ee

Raikküla Valla Leht
Väljaandja Raikküla Vallavalitsus
www.raikkyla.ee

Mälestame lahkunuid
Siia ilma sündisid
Mark Geraskin
Karl-Martin Treilmann
Getter Käär
Chris-Gregor Volt

Herman Kaun
Elmar-Rufolf Särekanno
Raikküla Vallavalitsus

Õnne emale-isale,
jaksu pisipõnnile!
Raikküla Vallavalitsus

Trükitud Pärnu trükikojas
Hansaprint
Tiraaž 750

Toimetaja REET SAAR
reetsaar@hotmail.com, 5557 5936

