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Aasta ema tiitel tuli Raikküla valda
Rapla Naisselts kuulutas tänavu 13. Korda välja aasta ema, kelleks seekord sai
Raikküla vallas elav viie poja ema Anneli
Remmelgas, kes on oma perre võtnud ka
kasutütre.
“Ükskord pidi see tiitel tulema ka meie
valda,” alustas oma tervitust vallavanem
Jaan Truuts. Ta meenutas, kuidas noor
naine tuli valda elama, varsti lükkas ta
lapsevankrit, siis jälle vankrit, kuid nüüd
vudis selle kõrval üks väike poiss. Ja nii
on see rivi aina pikenenud.
“Kui abi vajad, astu vallavalitsusest
läbi, toetame sind,” lubas vallavanem
kõigi osavõtjate ees.
Tunnustusõhtul tehtud ühispildil on
kõik pereliikmed peale vanema poja,
kes juba õpib Haapsalu kutsehariduskeskuses. Anneli ise töötab Tamme külas
mööblitsehhis, abikaasa on ametis ehitusfirmas. Kodus peetakse ka loomi ja
elatakse toimekat maaelu.

Raplamaa aasta ema 2010 Anneli Remmelgas koos oma perega.

Volikogust lühidalt
Volikogu tunnistas peremehetuks ehitiseks Järvakandi mõisa kabeli. See võetakse arvele Raikküla valla varana ja
alustatakse ehitise teenindamiseks vajaliku maa munitsipaliseerimise toiminguid.
Muinsuskaitseametile tehakse taotlus
Järvakandi mõisa kabeli muinsuskaitse
alla võtmiseks.
Volikogu otsustas võtta peremehetu
varana arvele Raikküla vallas Tamme külas asuva Küttelao, mis on ehitisregistris
vallasomandina
Tamme külas asuv bensiinijaam (Kütteladu) on ehitisregistri andmetel sundlõpetatud ettevõtte DJULAR OÜ (kustutatud äriregistrist 2000. aastal) omand. Kui
keskkonnaohtlik ja küla üldilmet rikkuv
objekt saada valla omandisse, on võimalik see lammutada, kaasates Keskkonnainvesteeringute Keskuse jääkreostuse

likvideerimise programmi.
Tamme küla Sekvoia katastriüksuse
detailplaneering on läbinud kõik nõutavad etapid ja vastuväiteid pole esitatud. Tõnu Rahula küsis, mida täpsemalt
soovitakse teha, pidades seletuskirjas
esitatud infot liiga üldiseks. Vallavanem
vastas, et soovitakse laiendada tootmishoonet, püstitada laohoone ja parkla.
Raul Aalde kinnitas, et pole põhjust
keelduda, kui ettevõtte soovib hoonestusala laiendada. Rahula kinnitas, et ta pole
selle vastu, kuid tundub olevat suur saladus arenguplaanide ümber.
Otsustati kehtestada Raikküla valla
Tamme küla Sekvoia katastriüksuse detailplaneering, mille eesmärk oli ehitusõiguse määramine tootmishoonete püstitamiseks. Planeeringuga hõlmatava ala
suurus on 24 307 m².

Kinnitati Raikküla valla kultuuriobjektide investeeringute kava aastateks
2011– 2014.Selles on esikohal Raikküla
Kultuurikeskuse akende vahetus ja küttesüsteemi renoveerimine. Objekt on ka
maakonna pingerea esinumbriks.
Tõnu Rahula toonitas, et 23 aastat on
see Raikküla Farmerile kuuluv maja olnud üldkasutatav hoone ja jääb selleks.
Ta lisas, et on kiiduväärt, kui seal ka remonti tehakse.
Teisel kohal on Purku kultuuri- ja hariduskeskuse rajamine – senine koolimaja koos kõrvalhoonega suudab mahutada
kõik külas olevad valla asutused. Rajada
küttesüsteem ja remontida hooned.
Otsustati määrata Raikküla valla
vee-ettevõtjaks AS Rapla Vesi tegevuspiirkonnaga Tamme, Purku ja Raikküla
küla.
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Võtame kokku kokkukasvamise aasta
Märkamatult, kiirelt ja töökalt on möödumas õppeaasta 2009/2010 Raikküla valla
ühendatud õppeasutusele Kabala Lasteaiale-Põhikoolile.
Andes siinkohal lühiülevaadet arvudest ja olukorrast meie valla haridusmaastikul, pean nentima, et alustanud uut
õppeaastat täiesti uutel alustel nii juhtimises kui ka töökorralduses, on aasta
olnud edukas!
Sügis 2009 tõi Kabala Lasteaia-Põhikooli laste ja personali arvudesse muudatused: senisest 23 lasteaialapsest sai 49,
kooliõpilasi oli 67 ja 28 töötaja asemel
oli nüüd 49.
Selle tingis vallavolikogu otsus 19.
veebruarist 2009, mille kohaselt Kabala
Lasteaia-Põhikooliga liideti Purku Muumi lasteaiarühm ja Lipa Lustilapse rühm.
Laste arvuks tervikuna sai 116 last. Õppeasutuse arengukava aastani 2012, mis
on vallavolikogule kinnitamiseks esitatud, kätkeb eneses juba terviku ehk kõikide lasteaiarühmade arendamist.
Ümberkorraldused andsid tunda
Olgu kohe mainitud, et nimetatud ümberkorraldused ei kulgenud ladusalt, vaid
tõid enesega kaasa palju meelehärmi, segadust ja rahulolematust. Oleks olnudki
naiivne loota, et niivõrd põhimõttelised
muudatused töökorralduses kulgeksid
ladusalt ja viperusteta. Iga uus muudatus
inimeste tava- ja harjumuspärases tegevuses paneb proovile kohanemisvõime ja
esitab inimestele uued väljakutsed.
Palju segadust tekitas inventari ja
õppematerjalide ümberpaigutamine ning
töö- ja õpikeskkonna muutmine. Siinkohal tahan tänada kõiki kolleege Purku
ja Lipa lasteaiarühmast, kes nimetatud
muudatustega kaasa tulid ja suutsid kohaneda uute töö- ja juhtimistingimustega.
Suurimad tänusõnad aga Tiia Sõbrale,
kes ühendatud asutuse majandusjuhina
selles keerulises olukorras suurepäraselt
orienteerus ja operatiivselt tegutses.
Seatud eesmärgid lasteaias
Juhtimisvaldkonna prioriteet selleks õppeaastataks oli ennekõike ühise meeskonna
ja kollektiivi loomine, säästlikult tegutseda
ja eelarvega toime tulla ning toetada igakülgselt last/õpilast tema arengus.
Meeskonna loomisest oli juba eespool juttu ning kokkuvõtteks võib öelda,

Õuesõppimine on vahva.
et kollektiiv pole küll ühiselt palju kokku
saanud, v.a pedagoogilised nõupidamised lasteaia pedagoogidele, on ühiseid
ettevõtmisi aasta jooksul toimunud. Nimetan siinkohal ühise jõulupeo Purkus,
õpetajatele Tiigrihüppe SA veebipõhise
õpikeskkonna loomise koolituse ning
ühiskoolituse koos Raikküla Kooli personaliga, kus lektoriks oli Toivo Niiberg,
teemaks stress ja toimetulek stressiga.
Loodetavasti saavad koostööprojektid
naaberkooliga heaks tavaks.
Õppeaasta jooksul on toimunud mitmed ettevõtmised ja ühisüritused just lastele, et koostegemise ja -olemise rõõmu
nautida ning ka lasteaialapsed saaksid
omavahel sõpradeks ja kohaneksid suurema seltskonnaga kui ehk igapäevane
rühmakeskkond seda võimaldab.
Väga suurepäraselt esinesid kõikide
lasteaiarühmade lapsed ja kooliõpilased
lastekaitsepäevale pühendatud kontserdil, mis toimus 30. mail Tamme laululaval. Tänan muusikaõpetajaid Anu Sinirohtu, Heldi Tagelit, liikumisõpetajat Eha
Pärdit ning Ene Kangurit, Koidu Pettaid
ja Maret Evestust, kes need laulud ja tantsud lavale tõid.
Aprillikuus pidas Purku Muumi rühm
oma 25. sünnipäeva ja taas olid kõik rühmad koos ning lustisid. Mitmeid toredaid
ühiseid teatrikülastusi ja väljasõite oli veelgi ja kindlasti saadi palju häid muljeid.
Vahva üritus oli ka ,,Lasteaiaolümpia”, kus õpetajad Riho, Eha ja Tiina korraldasid lastele põnevaid võistlusi. Päev
lõppes autasustamise ja maiustamisega.

Lasteaiaõpetajad on oma töökokkuvõtetes ja lastevanemad oma tagasisidedes nentinud, et lapsed on palju käinud
väljasõitudel ja ühistel üritustel, mis on
laste arengu toetamisel oluline – julgustab ja annab juurde enesekindlust.
Tulemused koolis
Kooli alustas 67 õpilast. 1. klassis
asus õppima 11 ja 9. klassis 6 õpilast. Põhikooli lõpueksamid pole veel lõpusirgel,
kuid lähipäevil selgub, kas sama arv ka
lõpetab. Ennustamata tulemust, toetun
vaid olemasolevatele faktidele ja nendin,
et eesti keele ja matemaatika lõpueksam
on kõikidel sooritatud vähemalt rahuldavale hindele.
Tasemetöödest peaks esile tooma 6.
klassi emakeele tasemetöö, kus keskmine punktide arv oli 71 ja maksimaalne
võimalik tulem oli 78, seega 91% võimalikust punktide arvust. Matemaatika
3. klassile ja loodusõpetus 6. klassile said
vastavalt 74% ja 84% võimalikust punktide arvust.
Tasemetöödes oli suurt rõhku pööratud funktsionaalsele lugemisoskusele ja
matemaatikas õnnestus hästi geomeetriaülesanne.
Heade ja väga heade hinnetega lõpetas sel aastal klassi 15 õpilast. Usinus ja
õpihimu püsib kindlana I kooliastmes,
seevastu II ja III kooliaste toob enesega
kaasa tüüpilised murdeealiste probleemid, milleks on õpimotivatsiooni tuntav
langus, suhtlemisprobleemid ja väärtus-
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hinnangute muutus.
Siinkohal on oluline lisada, et ilma
koduse toeta ja lastevanemate erilise
hooleta on koolil raske häid tulemusi saavutada. Kahjuks jõutakse tõdemuseni, et
õpitakse ikka endale, mitte õpetajale ega
ka vanematele, mõnikord liiga hilja.
Olümpiaadidel ja võistlustel on osalenud 29 last ja parim tulemus oli ,,Nuputa” võistluses 5.–6. klassile peastarvutamises Koit Randma 3. koht. Koit pälvis
tunnustuse ka maakondlikul inglise keele
näidendite päeval kui parima hääldusega
õpilane.
Õppeaasta jooksul kuulutasime välja
,,Hea sõbra” konkursi, kus õpilased pidid
enese seast valima parima kaaslase. Sõbrapäeval väljakuulutatud konkurss kestis
kevadeni ning valituks osutus Liisi Piirsalu.
Maakondlikel spordivõistlustel osaleti kokku 13 korral, mis jääb oluliselt
alla eelmise aasta osavõtuarvule. Vaatamata vanemate õpilastele vähesele spordihuvile on meil sirgumas I kooliastmest
palju heade sportlike eeldustega poisse ja
tüdrukuid. Just algklasside õpilased saavutasid maakondlikel võistlustel rohkesti
esikohti.
Õppimist toetavad tegevused
Õppetegevust toetavate tegevuste-


na võib loetleda väljasõite ainenädalate
raames Tallinna erinevatesse kultuuri ja
ajalooga seotud paikadesse nagu Kumu
ja Okupatsioonide muuseumisse ning
Bastioni käikudesse. Loodusainete nädal
viis õpilased väljasõidule Nõva ja Kabli
loodushariduskeskustesse. Ainenädalatel
osalemine on võimaldanud teemadega
süvitsi tutvuda nii kohapeal kui ka kaugemal. Uueks aastaks on juba kujunenud
ideed, kuidas ainenädalaid huvitavamateks ja sisukamateks muuta ning kaasata
otsustamisse ja planeerimisse rohkem ka
õpilasi.
Sügisene ,,Reipalt koolipinki” ettevõtmine tõi koolile auhinnana võimaluse
sõita Aura veekeskusesse Tartus.
Lugemisaastale pühendatud lugemishommikud andsid õpilastele võimaluse
tuua esile oma lemmikjutt või -raamat.
Seda ürituste sarja alustas direktor, kes
esitas õpilastele oma lemmikmuinasjutu.
Õuesõppimine on saavutamas üha
suuremat populaarsust ja poolehoidu
ning keskkond on meil selle tarbeks suurepärane – kadakasalu ja püstkoda ning
jõeäär pisut koolist eemal. Klassijuhatajad on korraldanud toredaid rattamatku
õpilaste kodukohtade vahetus läheduses
ning sealtki on õpitud üht-teist.
Vaatamata nappidele rahalistele vahenditele eelarves, on õppetegevust toetavate projektide kaudu saadud koolile

lisaraha tänase seisuga ca 26 000 krooni,
taotlusi on esitatud veelgi ja vastused tulekul. Toimunud üritusi ja ettevõtmisi ei
ole paljude eestlaste lemmiktermin masuaeg eriti piiranud, kuid kooli füüsilist
elu- ja õpikeskkonda pole plaanipäraselt
kaasajastada ja renoveerida küll saanud.
Olles optimistliku suhtumisega, loodan, et peatselt leiavad ka need murekohad, mis puudutavad investeeringuid
kooli hoone parendamiseks, positiivse
lahenduse nagu kõik eelpool öeldugi.
Lõpetuseks tahan kõikidele õpilastele
soovida rõõmurohket ja päikeselist suve.
Kolleege tahan tänada abi, toetuse ja pühendumuse eest ning soovin samuti kosutavat suvepuhkust. Ühtlasi tahan kogu
Raikküla valla rahvale ja võimuesindajatele nii vallavalitsusest kui ka volikogust öelda, et meie kõigi panus nii kooli,
hariduse kui ka ühiskonna arengusse on
oluline ja vajalik. Ainult nii saame me
ennast hästi tunda ning kerge südamega
magama minna ning hommikul rõõmsalt
ärgata. Läbi raskuste minnaksegi ju tähtede poole, aga lihtsam on minna rahus,
rõõmus ja üksmeeles!
Seda kõike ma soovin teile ja peatse
jällenägemiseni 1. septembril!
Maire Roht
Kabala Lasteaia-Põhikooli
direktor

“Loodusmälestiste” sari käsitleb ürglooduse objekte
Hiljuti ilmus trükist sarja “Loodusmälestised” 19. vihik, mis seekord tutvustab Rapla, Märjamaa ja Raikküla valla huvitavaid
pinnavorme, karstinähtusi, allikaid, soid ja
rändrahne. Teavet antakse ka tähelepanu
väärivate, vee-, haljastus- ja kultuuriobjektide kohta.
Väljaande põhikoostaja on geoloog
Hella Kink, keda abistas geograaf Tiit Petersoo. Trükise väljaandmist rahastasid H.
Kink, Keskkonnainvesteeringute Keskus ja
omaosalusena ka Raikküla, Märjamaa ja
Rapla vald. Tasuta eksemplarid jagatakse
nüüd koolide, raamatukogude ja lasteaedade vahel ja neid jagub ka teistele asjahuvilistele.
“See trükis sobib õppematerjaliks, on
abiks turistidele ja üldharivaks materjaliks
kohalikele elanikele,” ütles Tiit Petersoo
väljaande esitlemisel. Selles on kasutatud
Ülo Heinsalu koostatud “Eesti ürglooduse
raamatu” andmeid ehk viidatakse meid
ümbritsevatele objektidele, mis väärivad
teadmist ja hoidmist.

Raamat on digitaalselt kättesaadav ka
Raikküla valla koduleheküljel.
Raikküla vallamajas toimunud
esitlusel rääkis väljaande saamisloost Tiit Petersoo.
Reet Saare foto
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Revisjonikomisjon esitas põhjaliku analüüsi
Mulluse aastaaruande käsitlemist sisse
juhatades loetles Raikküla vallavanem
Jaan Truuts punkte, mis viitasid raskele
aastale. Makse laekus vähem, eelarve
muutus pingeliseks, tekkisid võlad ja viivitused arvete tasumisel, puudusid käibevarad lühiajaliste kohustuste täitmiseks.
“Tulem oli -4,8 miljonit krooni. See on
mitterahuldav olukord,” tõdes ettekandja.
Suleti kaks algkooli (kuid neis on
alles lasteaiarühmad), luhtus plaan renoveerida Kabala kooli katus, 5% vähenesid
palgad allasutustes (tänavuse aasta alguses veel 6%). Saavutuseks ja suursündmuseks oli Uku Masingu 100. sünniaastapäeva ürituste sari. Uuendusena sõlmiti
kultuurielu korraldamiseks haldusleping
MTÜ-ga Purculi. Kulude kokkuhoiuks
koliti Purku raamatukogu koolimajja.
Vähenesid tööjõukulud ja muud tegevuskulud, kuid kärbetest hoolimata läksid
mõned tegevuskulud veel inertsist üles ja
tegevuse tulemuslikkus vähenes.
Ettekande järel valitses volikogu istungil hetkeks mõtlik vaikus. Siis sai
sõna vallavolikogu revisjonikomisjoni
esimees Urmas Uustallo ja kuuldut tahaks
eriti esile tõsta, sest nii sisukat ettekannet

koos järgnevate vallavalitsuse kommentaaridega pole varem juhtunud vallavolikogudes kuulmagi. Komisjoni kolmest
liikmest kaks on omavalitsuse töökorraldusega ka väga hästi kursis – Uustallo on
olnud volikogu esimees ja Jaak Pregel
aastaid vallavanem – ja oma tööd tehtigi sisuliselt. Viis tundi istus revisjonikomisjon vallamajas ja nõutas uurimiseks
kaustu välja. Akt saadeti aegsasti vallavalitsusele, mis andis võimaluse esitatud
märkuste osas valmistada istungiks ette
selgitused ja põhjendused.
Komisjoni istungi päevakorras oli
plaaniline majandusaasta aruande kontroll. Kokkuvõtteks leiti, et aruanne kajastab õigesti 2009. aasta tegevust, kuid
eelarve täitmisega ei saa Uustallo sõnul
rahul olla.
Lisaks tutvus revisjonikomisjon valla
poolt sõlmitud lepingutega, vallavalitsuse ja audiitori kirjavahetusega auditi
teostamiseks. Uuriti täiendavate toetuste maksmist 2009. aastal, ametiautode
kasutamist, isiklike sõiduautode ametisõitudeks kasutamise kompenseerimist,
Raikküla vallavolikogu määruse nr. 49
27. novembrist 2008 täitmist ja lastevanemate osalust lasteaedade õppevahendi-

te soetamisel.
Näiteks ametiautode kasutamise puhul toodi välja, et tuleks tõhustada kontrolli kirja pandud vahemaade ja tegelike
vahemaade osas kindlatel marsruutidel
nagu Kabala – Lipa – Raikküla – Kabala jne. Ka isiklike autode ametisõitudeks
kasutamisel erineb läbitud kilomeetrite hulk samadel marsruutidel erinevate
sõitjate puhul lausa kümnete kilomeetrite
võrra.
Komisjoni arvates on tekkinud reaalne oht, et osa kompensatsiooni saajaid
võtavad seda kui palgalisa, mitte kui
hüvitust ametisõitude eest. Kui õpetajate sõidupäevikutes on vahemaad ülima
täpsusega kirja pandud, siis välja toodi
majandusnõuniku sõidud ja nende kajastamine. (Vastuses anti põhjendus mõnegi
sõidu kajastamise kohta.)
Veel toodi välja, et lasteaedadele õppevahendite ostmise asemel on vallavalitsus omavoliliselt suunanud vahendid
mujale ja sellega rikkunud volikogu määrust. Logopeedile palga maksmine õppevahendite arvelt ei ole õigustatud ja seda
oleks tulnud teha teistelt eelarve ridadelt.
Volikog kinnitas juunikuu istungil
Raikküla valla 2009. a aastaaruande.

JAANI

VIGUR & SPRINT
23. juuni 2010
Raikküla vallas Tamme külas
Ago Auto OÜ töökodade territooriumil

kell 9.00 - 10.00
registreerimine, radadega tutvumine

kell 10.30

peakohtunik: Ago Leht 51 34 292
juhend internetis www.raikkyla.ee ja www.kabalasm.ee

RAIKKÜLA VALD

Rapla Maavalitsus annab teada, et 25. maist 2010 algas hajaasustuse veeprogrammi taotluste vastuvõtt Kehtna, Kohila, Märjamaa,
Raikküla, Rapla, Juuru ja Vigala vallas.
Taotleda saab hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste
jaoks toetust kaevude ja joogiveetorustike ehitamiseks ning kaevude
varustamiseks vajalike tehniliste seadmetega.
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, mittetulundusühingud
ja sihtasutused.
Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate regionaalministri 12.04.2010 käskkirjast nr
56 “Hajaasustuse veeprogrammi programmdokument”, mis on kättesaadav Rapla Maavalitsuse veebilehel http://www.raplamv.ee
Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused
tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele 22. juunil 2010 kella 12-ks.
Lisainformatsioon: Raikküla Vallavalitsus; Rapla Maavalitsus;
Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus; Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutuse veebileht www.eas.ee

Raikküla vallamajas KASSA SULETUD
21-25 juuni ja 15-23 juuli

esimese võistlussõidu start

OÜ

2010

Hajaasustuse veeprogrammi
taotlusvoor on avatud

KABALA
SPORDIMAJA

Raikküla ja Purku raamatukogus
JUULIS ja AUGUSTIS
kassapidaja vastuvõttu EI TOIMU!
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1. juuli 2010 toob kaasa muutused
sünni ja surma registreerimisel
1. juulil 2010 jõustuvad uus Perekonnaseadus ja Perekonnaseisutoimingute
seadus, mis toovad kaasa palju muutusi.
Kasutusele võetakse ka täiesti uus Pereregister, mis asendab siiani kasutusel olnud
rahvastikuregistrit, ja mis tulevikus saab
olema kindlasti tunduvalt täiuslikum.
Seoses uute seadustega on Raikküla
Vallavalitsuses teinud kohaliku omavalitsuse perekonnaseisuametniku (sündsurm) eksami vallasekretär Ülle Sale ja
sekretär-registripidaja Kaie Merila. Eksami sooritamiseks sai proovida Pereregistri testprogrammi, mis polnud tol hetkel
veel päris täiuslik, kuid alates 1.juulist
peaks kõik kenasti toimima. Siiski palume inimestelt kannatlikkust ja mõistvat
suhtumist, et toiminguid ei tehta nii kiiresti kui varem.
Järgnevalt kõige tähtsamad muutused
seoses uute seaduste rakendumisega.
Sünni või surma registreerimisel tuleb

esitada perekonnaseisuasutusele (Raikküla Vallavalitsus või Rapla Maavalitsus jt)
vormikohane avaldus koos lisadokumentidega. Avaldaja soovil täidab perekonnaseisuametnik (vallasekretär või sekretärregistripidaja) avalduse avaldaja poolt
esitatud dokumentide, rahvastikuregistri
andmete ja avaldaja ütluste alusel. Seega
inimestel pole vaja muretseda, et täita tuleb hulk keerulisi pabereid.
Sünni või surma kannet ei tehta enam
koheselt, vaid vastavalt uuele Perekonnaseisutoimingute seadusele (PETS) peab
perekonnaseisuasutus sünni registreerima 7 päeva ja surma 3 päeva jooksul.
Sünni registreerimisel määratakse
kohe ära lapse hooldusõigus ning edaspidi saab seda muuta ainult kohtu kaudu.
Abielus olevate lapsevanemate puhul on
hooldusõigus automaatselt ühine.
Kui siiani võis abielus olevate vanemate puhul lapse sündi tulla vormistama

üks vanematest, siis uue seaduse puhul
peavad avalduse allkirjastama mõlemad
vanemad.
Piiratud teovõimega (näiteks alaealise) lapsevanema puhul esitab sünni registreerimise avalduse tema eestkostja.
Alates 1.juulist ei anta enam välja
sünni- või surmatunnistust, vaid neid dokumente asendavad vastavalt sünni- või
surmatõend, mis antakse välja avaldaja
soovil. Siinkohal on vajalik teada, et esmane tõend väljastatakse kohe peale vastava kande tegemist tasuta, korduvtõendi
eest tuleb tasuda riigilõiv 50.- krooni ning
selle väljastab ainult maavalitsus.
Küsimuste tekkimisel soovitame tulevastel lapsevanematel enne sünni vormistamist meiega telefonitsi ühendust võtta,
et vältida asjatuid sekeldusi: vallasekretär
Ülle Sale 48 65 598 ja sekretär-registripidaja Kaie Merila 48 65 560.
Kaie Merila

Kuidas ravimite eest vähem maksta?
Õige vastus: küsides apteegis sama
toimeainega ravimite hulgast soodsaimat.
Ravimites on mitmeid aineid, aga ainult ühel neist (mõnikord ka rohkematel)
on raviv toime. Selliseid aineid nimetatakse toimeaineteks. Teised ravimi koostisosad ehk abiained annavad kas värvi,
hoiavad ravimit koos vms. See kehtib
nii käsimüügis vabalt saada olevate kui
ainult retsepti alusel müüdavate ravimite
kohta. Sama toimeainega ravimeid on sageli mitmeid, kuid maksavad - erinevalt.
Miks? Hind sõltub sageli sellest, kas tegu
on originaal- või geneerilise ravimiga.
Mis on originaalravim ja mis on
geneeriline ravim?
Ravimi teekond, alates selle loomisest kuni apteegiletile jõudmiseni on kallis ning pikk protsess. Seepärast on ravimi leiutanud ja turule toonud firmal õigus
patendiajale ehk ravimi ainumüügiõigusele (tavaliselt umbes 10 aastat), et saada
oma leiutatud nn originaalravimist kasu
ning säilitada motivatsioon ka edaspidi
uute ravimite väljatöötamiseks. Peale
patendiaja lõppu võivad hakata ka teised
firmad tootma ravimit, mis sisaldab täpselt sama toimeainet kui originaalravim
ning on mõeldud täpselt samade haiguste

raviks. Neid nimetatakse geneerilisteks
ravimiteks, vahel kasutatakse ka nimetust
koopiaravimid või geneerikud.
Geneeriline ravim on sama efektiivne, ohutu ja kvaliteetne kui originaalravim, kuna sisaldab sama toimeainet
samas koguses kui originaalravim ja
on kontrollitud Ravimiametis.
Miks on hind erinev?
Geneeriliste ravimite tootjad ei kanna
kulutusi, mis on seotud ravimi leiutamisega ja turule toomisega. Samuti ei pea
geneerilise ravimi tootja läbi viima kalleid kliinilisi uuringuid, tõestamaks ravimi toimet konkreetse haiguse korral, nagu
seda teeb originaalravimi tootja. Seetõttu
saab geneerilise ravimi tootja müüa ravimit tunduvalt odavamalt kui originaalravimi tootja. Tavaliselt on apteegis müügil
erinevate ravimitootjate poolt valmistatud sama toimeainega geneerilised ravimid, nende hinnatase võib olla erinev,
kuid nad on kõik sama toimega.
Geneerilised ravimid on reeglina
odavamad kui originaalravimid, erinevatel geneerilistel ravimitel võib olla
erinev hind, kuid nad on kõik sama
efektiivsed, kvaliteetsed ja ohutud.
Osake ja julgege apteekrilt küsida
odavaimat ravimit.

Arstil on kohustus kirjutada ravimiretsept enamasti toimeainepõhiselt ehk
viisil, mis apteegis võimaldaks inimesel
valida talle sobivaima hinnaga ravimi.
Samuti on apteekril kohustus pakkuda
inimesele kõige soodsamat sama toimega
ravimit, kuid osake ja julgege seda kindlasti ka ise küsida!
Kokkuhoid võib olla
märkimisväärne
Võtame näiteks suhteliselt sageli (eriti
vanemaealiste hulgas) esineva kõrgvererõhktõve ja sellega tihti kaasuva kolesterooliprobleemi. Vererõhu ja kolesterooli
ohjamiseks on harilikult vaja enamat kui
ühte ravimit. Haigekassa tehtud arvutused näitavad, et kui inimene tarbib Eestis hetkel enimkasutatava kaubamärgiga
vastava toimeainega vererõhu ja kolesterooli ravimeid, maksab ta kuus umbes
310 krooni. Kui ta kasutaks aga soodsaimaid saadaolevaid sama toimeainega
ravimeid, maksaks ta kuus 85 krooni.
Vahe ühe kuu kohta on 220 krooni, aasta
peale tuleks kokkuhoid aga juba ligi 3000
krooni. Seega tasub apteegist soodsaimat
sama toimeainega ravimit alati küsida,
rahaline kokkuhoid võib olla märkimisväärne!
Eesti Haigekassa



Raikküla Valla Leht
Alu Rahvaõpistus (Keskkooli 1a,
Rapla) toimuvad 2010. a
II poolaastal järgmised kursused

7. Raamatupidamine 60 h
23.10–18.12
8. Arvutiõpe 40 h
20.08–24.09
9. Arvutiõpe 40 h
8.10–26.11
10. Lastekaitse 40 h
14.09–16.11

1. Tekstiilitoodete tehnoloogia ja disain
60 h, 7.07–13.10
2. Maaturism 40 h
14.07– 29.10
3. Põetaja-hooldaja
40 h
9.09–11.11
4. Keskkond ja säästev areng 40 h
26.10–21.12
5. Lapsehoidja 160 h
21.09–20.12
6. Raamatupidamine 60 h
18.09–20.12

Informatsioon ja registreerimine
T, K, N 10.00-16.00 telefonidel
485 6438 ja 5374 7905

Raikküla Vallavalitsus annab üürile
Lipa koolimaja tööõpetuse maja
poiste tööõpetuse klassi ettevõtluse
arendamise eesmärgil.
Asukoht Lipa küla Raikküla vald
Rapla maakond.
Sooviavaldusele lisada kokkuvõtlik
äriplaan ja Teiepoolne nägemus üüri
suurusest.

Kõigile
sünnipäeva
lastele
päevi pikki,
ilusaid,
aastaid palju ja
toredaid!

Raplas jalgratta hooldus.
50 96 613

80
Helve Satsi
Ülo Püü

92
Polina Gogua

65
Malle Põlma

88
Evald Rekkaro
Eduard Tamberg

60
Märt Lai
Rein Pettai

87
Albert Kangur

50
Marje Matskoit
Arvo Treimaa
Marje Kiilo
Ene Laur

83
Aleksander Greebe
Asta Pekermann
80
Anne ReintammLaantee
70
Enn Muliin
Aime Veinberg
Ants Nuut
65
Reeli Uustallo

Siia ilma sündisid
Senna Maya Simon
Keity Nõmm
Taavi Šeliškov
Kaspar Nõmm
Raikküla Vallavalitsus

Mälestame lahkunuid

60
Jaan Truuts
50
Ants Haasmaa
Raivo Viljastu

Juuni
90
Sinaida Akker

Väljaandja Raikküla Vallavalitsus
www.raikkyla.ee

RAIKKÜLA JAANIÕHTU
toimub 23. juunil kell 20
Raikküla külaplatsil.
Tantsuks mängib ERGO

Dokumendid esitada 21. juuniks
Raikküla vallavalitsusele aadressiga
Tamme küla Raikküla vald Rapla maakond 78403 või
e-mailil raikkyla@estpak.ee

82
Helju Laurimaa

Raikküla Valla Leht

Müüjatel palume eelnevalt registreerida telefonil 516 0783 või
ene.kangur@mail.ee

JAANIÕHTU Tamme külas
23. juunil kell 20
Vallavanema tervitus üldharidus
koolide lõpetajatele.
Võidutule jagamine
Tantsuks Merve Järvamaalt

Mai

85
Asta Liiders

Kell 12 laulab Ardo Juhkov,
lastele on Piilupardi mängutuba.

Ruumidega saab kohapeal tutvuda
eelnevalt kokku leppides telefonidel
5349 1021 - vallavanem või
511 6033 - majandusnõunik.

75
Vello Arro
Valdo Raadik
Asta Satsi

86
Helmi Tarkmeel
Antonina Šturm

23. juunil kell 10-15 toimub
Raikküla külaplatsil
JAANILAAT.

Trükitud Pärnu trükikojas
Hansaprint
Tiraaž 750

Miralda Sepp
Laine Nõmm
Jaan Kits
Margus Saanküll
Voldemar Meresmaa
Raikküla Vallavalitsus

Toimetaja REET SAAR
reetsaar@hotmail.com, 5557 5936

