Nr 83

15. oktoober 2010

Kabala kool tähistas sünnipäevakuud
September on Kabala koolile alati roh
kem kui õppeaasta alguse kuu, sest see
tähistab ka kooli sünnipäevakuud. See
kordne sünnipäev oli aga ümmargune
– täitus 20 aastat päevast, mil Kabalas
avati uus koolimaja. Sünnipäevale oli pü
hendatud terve kuu täis erinevaid üritusi,
kulminatsiooniks sai viimane nädal, mis
jõudis otsapidi oktoobrisse. Eelnevatel
nädalatel olid õpilased joonistanud oma
koolimaja, kirjutanud mälestusi käidud
kooliajast, koos ajalooõpetajaga koos
tasid 7.–9. kl õpilased küsimustiku, et
nende ankeetidega küsitleda meie kooli
kunagisi õpilasi.
Saabuski viimane nädal. Saali oli üles
pandud õpilastööde näitus, koolis käisid
tunde andmas vilistlased. 27. septembril
oli 6.–9 klassil klassijuhatajatunni külali
sesinejaks Helen Siniallik, kes on tuntud
ka kui tubli Punase Risti aktivist.
28.09 toimus orienteerumismatk kooli
ajalooga seotud paikadesse Tamme kü
las. Õpilased pidid leidma üles kõik need
kohad, kus 1990. a 1. septembril algas
koolitöö.
29. sept oli kõige pidulikum. Hom
mikul toimus algklassidele vilistlastund
Raikküla Vallavalitsuse keskkonnaspet
sialisti Tiina Tubliga. Kell 12.30 kogu
nes kogu koolipere pidulikule aktusele
„Kabala kool 20“. Kuulati vallavanema
ettekannet kooli saamisloost, direktor
tegi ülevaate 20st tegevusaastast, lauldi,
kuulati õpilaste kirjutatud mälestusi koo
liajast ja vaadati õppealajuhataja Jaanika
Voometsa koostatud huvitavat pildisee
riat kooli fotoalbumitest. Nagu sünnipäe
vadel kombeks, ei puudunud ka kingitu
sed. Kõikidelt klassidelt jääb mälestuseks
sellest päevast kooli raamatukokku seitse
huvitavat uut raamatut.
Pärast aktust ootas kooliperet söögisaa
lis suur tort.
Sellega polnud üritused veel lõppenud.

Pärast aktust ootas kooliperet suur tort. Katre Kõrgema foto
Kell 16 anti stardipauk sünnipäevajook
suks – algas kümnes Kabala kablutami
ne. Siingi jätkus rõõmu ja jooksulusti
kõigile.
30. septembril toimus kõigile õpilas
tele Kalev Pihli põnev loeng „Interne
tiohutus“, mis andis internetimaailmast
teada palju õpetlikku ja mõtlemapanevat.
Koolinädal lõppes 1. oktoobril Tartu üli
kooli tänase kehakultuuritudengi, meie
vilistlase Gert Voometsaga, kes viis läbi
kehalise kasvatuse tunnid.
Laupäev, 2. oktoober oli vilistlaste pä
ralt. Kell 15 algasid võimlas sportlikud
mängud, siis anti veidi hingetõmbeaega
ja kell 19 koguneti armsasse koolisaali
pidulikule aktusele. Räägiti minevikust,
kuulati Katriini, Aliisi ja Krislini kauneid
laule, saadi ülevaade õpilaste kirjutistest
ja meenutati aega, kui oldi Kabala kooli
õpilased. Raamatukogus oli võimalik tut
vuda kooli kroonika ja fotoalbumitega,

kus piltides kajastus 20 aastat meie kooli
ajalugu. Äratundmisrõõmu jätkus kõigi
le vaatajaile. Klassides olid õpilastööde
näitused ja jälgida sai pildikava viimastel
aastatel toimunud tegemistest.
Meeleolukat muusikat pakkus or
kester, tuues lõpuks ka tantsuhuvilised
põrandale. Kahju, et seekord osavõtjaid
väheseks jäi, kuid need, kes kohale olid
tulnud – loodan väga – ei pidanud kahet
sema õhtut, kus endiste kaaslastega mee
nutati käidud aegu. Kell oli rutanud juba
üle kesköö, kui pidulised koolimaja ukse
sulgesid.
Aeg möödub kiiresti, märkamatult saa
buvad uued peod ja juubelid. Jääb vaid
siiralt soovida, et kohtume juba järgmi
sel aastal kablutamisel ja viie aasta pärast
juubelil!
Koidu Pettai
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Kooliaasta on alanud tegusalt ja huvitavalt
Kokku on Kabala Lasteaias-Põhikoolis sel
õppeaastal lapsi 113: esimeses klassis alustas oma kooliteed 8 õpilast, kogu koolis on
õppureid 63 ja lasteaiarühmades kokku 50
last.
Õppeaasta avaaktuse korraldasime täna
vu saalis, sest ülikuum suvi oli meidki külma
suhtes pisut hellikuks teinud. Suvel toimunud
konkurss õpetajate vabadele ametikohta
dele tõi meile uusi töötajaid, kelle hulgas on
nii praegusi kui ka endisi tegijaid. Esimese
klassi juhatajaks sai Anu Vendelin, kes on va
nemõpetaja ametijärguga, kehalise kasvatuse
õpetajana jätkab taas Reet Tiisaar, tütarlaste
tööõpetuse õpetaja on Marge Oruväli, kes seni
on olnud tegev lasteaiaõpetaja ja käsitööringi
juhendajana. Lipa rühma lasteaiaõpetajana
asus tööle Tiina Viin.
Hoogne algus
Sügis 2010 on eriline ka selle poolest, et möö
dub 20 aastat ajast, mil taas avati Kabalas
kool. 29. septembril 1990 said uue maja ehi
tustööd lõpuks nii kaugele, et tollane koolijuht
Friedebert Krönström võis õppeaasta alanuks
lugeda ja maja uksed õppetööks avada.
Tähistasime meiegi oma koolimaja sünni
päeva väärikalt, kutsusime kooli kokku endisi
koolijuhte, õpetajaid ja vilistlasi. Terve nädala
väldanud üritustele pani punkti 2. oktoobril
toimunud vilistlasõhtu. Kontsertaktusel kut
susin vilistlasi üles looma vilistlasnõukogu,
et kaasata endisi õpilasi koolielu arendamisse
ja ürituste korraldamisse. Sünnipäevanädalal
olid aktiivsed meie vilistlased Gert Voomets,
Helen Siniallik ja Tiina Tubli, kes viisid klas
sides läbi tunde ning aitasid realiseerida nn
teistsuguse koolipäeva ideed, samuti Katre
Kõrgema, kes kooli üritustel oli alati pildista
mas ja kontsertidel laulmas. Tänan siinkohal
neid tublisid vilistlasi!
Kui juurde lisada veel õppekäik Aegvii
du Loodushariduskeskusesse, kus osalesime
õppeprogrammis ,,Metsarahva sügisesed toi
metused” ja 30. septembril toimunud kooli
tus õpilastele ,,Internetiohutus” Kalev Pihli
ettekandes ning kõikide lasteaiarühmade ja
algklasside ekskursioon Tallinna Loomaaeda,
siis peab tõdema, et aasta on alanud tõepoolest
sisutihedalt. Loodetavasti suudavad kõik õpe
tajad need õppetundide välised ettevõtmised
ka integreerida tundidesse ning seeläbi kin
nistada kogetut ja nähtut.
Selle õppeaasta plaan näeb ette rohkesti
õppekäike ja nn koostegemist, mis hõlmab ka
laste soovide ja ettepanekutega arvestamist
ning muidugi mõista on teretulnud lastevane
mate ettepanekud.

Muutunud seadus
ja uus õppekava
Lastevanemate
kaasatust näen enne
kõike läbi hoolekogu
tegevuse, mille koos
seis sellest aastast oluli
selt muutub. Hoolekogu
tegutsemise korra ja
moodustamise alused
kehtestab uue põhikoo
li- ja gümnaasiumisea
duse alusel nüüd kooli
pidaja ehk Raikküla
Vallavolikogu.
Nimetatud seadus
reguleerib väga üksik
asjalikult koolikohus
tuse täitmist ja õpilase
Alanud on kooli kümnes sügisjooks ehk Kabala
toetamist
hariduse
Kablutamine. Katre Kõrgema foto
omandamisel ning sä
2011. Selle tulemuseks peaks olema õppija
testab ka sanktsioonid
antud nõuete mittetäitmisel. Vähetähtis pole arengule suunatud hindamissüsteemi loomine
ja rakendamine koolis.
siinjuures lapsevanema roll ja vastutus.
Meie töötajad osalesid 2009. a lõpus Tervi
Ühtlasi lähevad antud seaduse alusel
se
Arengu
Instituudi korraldatud Eesti-Soome
muutmisele mitmedki koolielu reguleerivad
ühisuuringus
,,Heaolu töökeskkonnas”, mis
dokumendid, mis tuleb kooskõlla viia veel sel
keskendus
töötaja
rahulolule oma töökeskkon
le aastanumbri sees.
naga
ning
parendusvajadustele.
Tänaseks on
Koolipere jaoks on väljakutse kindlasti
küsitluse
tulemused
laekunud,
kokkuvõtted
uuele õppekavale üleminek ning sellest joh
tehtud
ja
on
käes
aeg
töötajatega
koos paren
tuvalt õppekava uuendused ja parendused.
dusettepanekuid
rakendama
hakata.
Eelkõige tuleb olla innovaatiline, loov ja koos
tööaldis, et uuest õppekavast saaksid kasu nii
Maakooli häbenema ei pea
õppijad kui ka õpetajad. Märksõnad on ainete Tempokas algus annab tunnistust sellest, et
vahelised seosed ja õpitu integreerimine iga kogu õppeaasta tuleb tegus ja huvitav. Loo
päevaellu ning lapsest lähtuv õpetamine.
detavasti realiseerub meie õppeaasta eesmärk
Õppimine jätkub
Lapsest lähtuvat õpetamist harjutasid klassija lasteaiaõpetajad juba ühiskoolitusel, mis
toimus koolimajas septembrikuu keskpaigas.
Projekti „Avastustee“ raames läbiviidav koo
litus keskendus teemale, kuidas stimuleerida
ning toetada teadusõpet lasteaias ja põhikoo
lis. Koolitajateks olid oma ala praktikud. Koo
litus oli välja kuulutatud ka kodulehel www.
avastustee.ee ja meiega liitus õpetajaid Rapla
maakonnast ja Läänemaalt. Keda antud teema
lähemalt huvitab, võib leida infot eelnimetatud
kodulehelt. Igal juhul on meie koolis toimumas
2011. aasta kevadel ka jätkukoolitused.
Pedagooge on ees ootamas veel teinegi
meeskonnakoolitus, mis meie koolile osaks sai
Euroopa Sotsiaalfondi toel ja Riikliku Eksa
mi- ja kvalifikatsioonikeskuse poolt väljakuu
lutatud programmi ,,Üldhariduse pedagoogide
kvalifikatsiooni tõstmine 2008–2014” raames.
Sedakorda on teemaks kujundav hindamine,
mis kätkeb endas 4–6-liikmelise koolimees
konna jätkukoolitust läbi terve aasta 2010–

– koostegemine – igati hästi, kaasates nii lap
sed, vanemad, õpetajad, töötajad, kooli pidaja
kui ka kogukonna. Algus on olnud paljutõotav
ja inspireeriv!
Kohtudes vilistlasõhtul toredate ja edu
meelsete noorte inimestega, sain kinnitust
veendumusele, et põhiharidus kodulähedases
maakoolis on igati väärikas ja kvaliteetne,
mis lubab võrdselt suure linnakooliga õppi
da edasi kõrgkoolis, olla firmajuht ja lihtsalt
olla õnnelik, enesega toimetulev ja rahulolev
kodanik. Kui õnn on igaüheühe enda käes ja
igaühe tunnetuslik meeleseisund, siis haridu
se kvaliteet sõltub õppija pingutusest ja õige
õpetaja leidmisest enesele! Meie õpetajad on
teadupärast kõik head, samuti nagu ka lapsed,
kes oma tagasides kooli ja õpetajate kohta on
andnud hea hinnangu ja mina koolijuhina kin
nitan seda!
Ilusat ja tegusat õppeaastat meile kõigile!
Kabala Lasteaia-Põhikooli
direktor Maire Roht
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Muudatused jäätmeseaduses
Lugupeetud korraldatud jäätmeveost va
bastatud isikud! Alates 19.07.2010 on
jäätmeseadusesse sisse viidud muuda
tus, mille kohaselt võib jäätmevaldaja
korraldatud jäätmeveoga liitumisest
vabastada erandkorras vaid juhul, kui
kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata. Antud muudatus hõlmab ka suvilate
perioodilist kasutust, kus jäätmete kaoo
tiline tekkimine tekitab vajaduse jäätme
veost vabastamise järele sügisel ja talvel,
kui suvekodus ei viibita.
Muudatused ei hõlma olukordi,
kus jäätmevedajal ei ole ajutiste juurdepääsupiirangute (halvad teed, kevadel teede lagunemine) tõttu võimalik
kliendini jõuda. Need küsimused tuleb
lahendada juba korraldatud olmejäätmeveo korraldamise ajal, nt väiksemate autode kasutamise nõue jne. Halvad
teed on enamasti hajaasustuses, kus ka
veosagedus võib olla harvem ning lähtuvalt sellest saab kokku leppida sobi-

vad veograafikud.
Seoses seaduse uue muudatusega tu
leb korraldatud jäätmeveoga mitteliitujal
(jäätmevaldajal) esitada igal aastal hilje
malt järgmise aasta 20. jaanuariks koha
likule omavalitsusele kirjalik kinnitus, et
kinnistul ei ole eelmise aasta kestel elatud
või kinnistut ei ole kasutatud. Kui seda
kinnitust 20. jaanuariks elukohajärgses
se omavalitsusse pole saabunud, loetakse
jäätmevaldaja alates 21. jaanuarist kor
raldatud jäätmeveoga liitunuks.
Seetõttu palume kodanikel, kes on
käinud vallavalitsuses taotlemas kor
raldatud jäätmeveost vabastust, jälgida
korralduses nimetatud perioodi lõpptäht
aega. Juhul kui kinnistul endiselt pidevalt
ei elata või kinnistut ei kasutata, esitada
enne tähtaja saabumist so hiljemalt 20.
jaanuariks 2011 vallavalitsusele uus taot
lus. Taotlustes ära märkida mitteliitumi
se periood ja põhjendus.
Kodanikel saata oma taotlused aad

ressil:
Tamme, Raplamaa, 78403
või e-posti aadressil: tiina.tubli@raik
kyla.ee (viimasel juhul on avaldus kätte
saadud, kui kirjale vastatakse ja kättesaa
mist kinnitatakse).
Mitteliitunuks lugemise taotlus on
võimalik rahuldada ja jäätmevaldaja
erandkorras teatud tähtajaks korraldatud
jäätmeveoga liitumisest vabastada vaid
juhul, kui kohalik omavalitsus on eelne
valt veendunud, et vabastamise asjaolud
on tõesed ja vabastamist võimaldavad.
Selleks võib omavalitsus nõuda ka kin
nistu mittekasutamist tõendavat doku
menti (näiteks elektriarve ehk 0 elektri
arve), kui tekib kahtlus, et kinnistut on
siiski kasutatud.
MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus
Lisainfo: Tiina Tubli, tel 48 65 519

Raikküla valla keskkonnajaam areneb
Raikküla valla keskkonnajaamas
(Tamme külas bussipeatuse taga) on
nüüdsest elanikel võimalik ära anda
suuremõõtmelisi jäätmeid, mis segaolmejäätmete konteinerisse ära ei
mahu või mida sinna panna ei tohi.
Suuremõõtmeliste jäätmete konteine
risse saab tuua suurjäätmeid, mis tekivad
koduses majapidamises: mööbel, van
nid, kraanikausid, wc-potid, madratsid,
jalgrattad jms. Seejuures panen elanikele
südamele, et keskkonnajaama alale pole
lubatud tuua ehitusprahti ega vanu rii
deid. Lehtklaasi saavad eraisikud tasuta
ära anda Rapla jäätmejaama. Ehitusprah
ti, sh vanu eterniitplaate saab tasu eest üle
anda samuti Rapla Jäätmejaama.
Raikküla valla keskkonnajaama alale
paigaldati kaks välisvalgustuse masti, et
anda elanikele võimalus talveperioodil

Meeldetuletus
Maamaksu teise osa tasumise tähtaeg
oli 1. oktoober. Esimene maamaksu
tasumise tähtaeg oli tänavu 31. märt
sil. Täiendavat infot oma maamaksu
tasumise, võla jms kohta saab helista
des maamaksu infotelefonil 8800 816
(E–N kl 8.30–16.30, R kl 8.30–15.30)
või saates e-kirja: maa@emta.ee. Infot
maksustava maa andmete kohta saab
telefonil 4865 519 või saates e- kirja:

pärast tööaega jäätmeid üle anda. Suu
remõõtmeliste jäätmete konteineri soe
tamist ja välisvalgustuse rajamist toetas
Keskkonnainvesteeringute Keskus 70
178 krooniga. Raikküla valla omaosalus
oli 10%.
Suuremõõtmelisi elektroonikajäät
meid (külmkapid, pesumasinad, tele
viisorid jne) saab jätkuvalt ära anda
keskkonnajaama elektroonikaromu kon
teinerisse.
Lisaks saab keskkonnajaama tasuta
ära anda vanapaberit, pakendeid, sõidu
autode rehve, ohtlikke jäätmeid (ohtlike
ainetega saastunud pakendid; kemikaa
lid; pestitsiidid; patareid; akud; elavhõbe
dajäätmed; aegunud ravimid; päevaval
guslambid; õlifiltrid; õlijäätmed; ohtliku
ainega saastunud pühkematerjal; värvi-,
laki- ja liimijäätmed jms). Ohtlikud jäät

med palume jätta kinnisesse, väljast või
malikult vähe saastunud anumasse või
koospüsivasse pakendisse. Võimalusel
kirjutage peale, mida pakend sisaldab.
NB! Suuremõõtmeliste jäätmete ja
elektroonikajäätmete konteinerid on ohu
tuse ja probleemide vältimise tõttu lukus
tatud. Palume antud jäätmed tõsta vasta
va konteineri ukse juurde.

tiina.tubli@raikkyla.ee

sukohustuse kindlaks määramise aluseks
omandi- või kasutusõiguse olemasolu 1.
jaanuari seisuga. Maksuteade väljasta
takse isikule, kes 1. jaanuari seisuga on
maa omanik või maamaksuseaduse §
10 kohaselt maa kasutaja. Aasta keskel
enam ümberarvestusi ei tehta. Seetõttu
pole neil, kes 2010. aastal enne 1. juu
lit omandasid kinnistu, kohustust tasuda
maamaksu teisel poolaastal (terve aasta
maamaksu tasumise kohustus lasub
eelmisel omanikul).

Maamaksuga seotud muudatused
• Kui aastane maamaksu summa ületabs
1000 krooni, siis jagati maksu tasumine
kaheks osamakseks. Varem jagati mak
susumma kolmeks osaks.
• Maamaksu ei määratud ja maksutea
det ei väljastatud, kui maksusumma oli
alla 50 krooni (varem oli alampiiriks 20
krooni).
• Alates 2010. aastast võetakse maamak

Keskkonnajaam on alates oktoobrist
avatud N, R, L 12.00–20.00
(v.a riiklikud pühad).
Papi-, paberi- ja pakendijäätmete
konteiner on kättesaadav iga päev.
Vallavalitsuse maa- ja
keskkonnaspetsialist Tiina Tubli
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Rapla haiglas on
hooldusravi aasta
lõpuni tasuta
Meie igapäevatöö kogemus näitab, et hool
dusravi omaosalus, mis on praegu pisut alla
100 krooni päevas, on mitmetel juhtudel ol
nud takistuseks haige hooldusravile tulekul
või siia jäämisel. Rapla haigla pakub võima
lust, et kõik, kes hooldusravi vajavad, saaksid
selle vajalikus mahus. Seepärast ei küsi Rapla
haigla hooldusravi haigetelt omaosaluse tasu
mist kuni käesoleva aasta lõpuni.
Endiselt jääb kehtima 25-kroonine päeva
tasu kuni 10 ravipäeva eest. See on vastavalt
Ravikindlustusseadusele nii aktiiv- kui hool
dusravi osas.
Hooldusravile saavad haiged tulla oma
perearsti saatekirjaga. Teine võimalus on, et
pakume hooldusravi neile haigetele, kes on
meil olnud aktiivravil, kuid peale ravikuuri
lõppu ei ole veel nii heas seisundis, et võik
sid koju minna. Sel juhul jäävad nad meile
hooldusravile, kuid selle eest täiendavalt ise
tasuma ei pea.
SOTSIAALNÕUNIK
võtab vastu
esmaspäeviti
10.00–12.00
PURKUS
kolmapäeviti
10.00–12.45
RAIKKÜLA raamatukogus
(NB! Alates 01.11.10 Avatud
Noortekeskuses)
13.00–14.00
LIPA koolimajas
teisipäeviti
10.00–12.00
KABALAS vallavalitsuses
neljapäeviti
16.00–18.00
KABALAS vallavalitsuses
Kontakttelefon:
5342 6030 Evelin Rikker
Vastuvõttusid ei toimu
järgmistel kuupäevadel seoses
koolitustega:
28. ja 29. oktoober 2010
08. november 2010
22. november 2010

Pakendikonteinerite asukohad Raikküla vallas
Raikküla
Segapakend
• Raikküla A ja O kauplus
• Raikküla Kool
• Mõisapargi sissekäigu
ees
Paber ja papp(-pakend)
Raikküla A ja O kauplus
Raikküla Kool
Tamme
Segapakend
• Keskkonnajaam
• Tamme asula (Kingu
maja otsas)
• Kabala koolimaja
• Tamme Karmani kaup

lus
Paber ja papp(-pakend)
• Keskkonnajaam
• Tamme asula (Kingu
maha otsas)
• Kabala koolimaja
Purku
Segapakend
• Purku lasteaed
• Purku asula (bussipeatu
se parkla)
Paber ja papp(-pakend)
• Purku lasteaed
Lipa
Segapakend
• Lipa koolimaja (2 kon

Raamatukogupäevad
20.–30.oktoobrini 2010
Raikküla Raamatukogu kutsub
kõiki pühapäeval, 24. oktoobril
kell 10–14
RAAMATUVAHETUSLAADALE
„Raamat uuele ringile!“
Laat toimub
Raikküla Kultuurikeskuse fuajees.
Laadal on ka muud põnevat! Tule
kindlasti ja ütle „JAH“ lugemisele.
Kui Sul on kodus raamatuid ja aja
kirju, mida Sa enam ei vaja, kuid need

Muudatused koosseisus
Augusti algusest töötab vallavalitsuses
sotsiaalnõunikuna Evelin Rikker, kes valiti
konkursil välja nelja kandideerija hulgast.
Ta on varem töötanud Kaisma vallavalit
suses sotsiaalnõunikuna ning Vändras ja
Pärnus kriminaalhooldusametnikuna.
Varem Raikküla vallavalitsuses sot
siaalnõunikuna töötanud Eha Kivi läks
tööle Tallinnasse Nõmme linnaosavalitsu
se sotsiaalhoolekande osakonna juhataja
asetäitjaks.
Seoses Kivi lahkumisega toimus muu
datus Raikküla vallavalitsuse koosseisus.
Sinna kuuluvad nüüd vallavanem Jaan
Truuts, abivallavanem Margit Pärna ja
peamaakorraldaja Astrid Koplimäe.

Eakate päeva tähistamine
Raikküla valla eakate päeva ürituse
avas kultuuritöötaja Ene Kangur luule
ridadega, mille üks mõte oli: aastate ru
tuga hoogsalt vaid kaasa minema pead,
siis tunned end alati reipalt ja noorena…

teinerit)
Raela
Segapakend
• Hiie maja kõrval (rist
mik küla keskel)
Jalase
Segapakend
• Jalase seltsimaja
Keo
Segapakend
• Keo küla teerist
Põlma
Segapakend
• Põlma küla teerist (post
kastide kõrval)

võiksid huvi pakkuda ehk kellelegi tei
sele, siis too need palun lahtiolekuaega
del Raikküla Raamatukogusse. Kirjan
dust saab ära tuua alates 10. oktoobrist
kuni laadapäevani.
Varsti-varsti ootame lapsi etteluge
mispäevale. Jälgige reklaami!
Raamat – Sinu, minu ja meie kõigi
parim sõber.
Ene Kangur
Raikküla valla kultuuritöötaja
Ilme Luks
Raikküla Raamatukogu juhataja

Raikküla valla sotsiaalnõunik Evelin
Rikker edastas tervitusi Raikküla valla
poolt ja soovis kõigile ikka tugevat ter
vist.
Tervituslauludega esinesid lasteaia
laps Marta-Mia Laan ja kooliõpilane
Stefani-Beatrice Aus (juhendaja Heldi
Tagel). Külalisesinejateks oli naisrahva
tantsurühm Rõõmsameelsed Kaismalt
ja Valtu seltsimaja näitering Erik Tohvri
etendusega „Külapood“.
Kaetud oli ühine kohvilaud Marju
kohviku väga maitsvate pirukatega. Kan
nude näitusel oli uudistamist palju. Kena
pühapäevase pärastlõuna jäädvustas fil
milindile Valeeri Luik.
Kabala käsitööring on juba alus
tanud oma uut näputööhooaega!
Kohtume pühapäeviti kell 12.00
Raikküla vallamaja hoones.
Kõik huvilised on oodatud!
Katrin Grichin, tel 522 8982
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Pooled tulekahjud saavad
alguse kütmisel
Eelmisel talvel puhkenud tulekahjudest pea
pooled said alguse kütmisel.
Kütteseadmest alguse saanud tulekahju
dest oli kõige rohkem tahmapõlenguid. Veel
olid tulekahjude põhjusteks katkine küttesea
de ja hooletus kütmisel. Oli ka selliseid juhtu
meid, kus ahi või korsten oli valesti ehitatud
ning sellest tekkis tulekahju.
Tahmapõlengud on ohtlikud, sest siis tõu
seb temperatuur korstnas kuni 1000 kraadini,
tavapärane temperatuur kütmisel on korstnas
300-400 C˚. Tahmapõlengud lõhuvad kors
tent ning tahmapõlengu ajal võib korstnajala
välispinna temperatuur tõusta nii kõrgeks, et
süütab lähedalasuva puidust või mõnest muust
põlevast materjalist seina või vahelae. Kui
korstnas on praod, võivad tahmapõlengu ajal
leegid korstna pragudest otse välja lüüa.
Eramajadesse tuleb
korstnapühkija kutsuda
Selle aasta 1. septembrist muutusid tuleohutu
se nõuded. Kui varem tohtis eramajas kogu
aeg ise korstent puhastada, siis uute nõuete
kohaselt tuleb vähemalt üks kord viiea aasta
jooksul kutsuda kutseline korstnapühkija.
Kutseline korstnapühkija vaatab üle kogu
korstna seisukorra ja annab nõu kus on vaja
parandustöid teha.
• Kütteseadet tuleb tahmast puhastada vähe
malt üks kord aastas, kuid uue seaduse järgi
peab puhastamissagedus välistama tahmapõ
lengu ohu. See tähendab, et kui on tekkinud
tahmapõleng, on tuleohutuse nõudeid rikutud.

Kultuurikeskuses on
kannude näitus
Raikküla Kultuurikeskuse fuajees avati
1. oktoobril KANNUDE NÄITUS.
Kohvikannud, teekannud, morsikan
nud, koorekannud, õllekannud…Erilist
jumet annavad näitusele aga vanaaegsed
kannud. Ja kui põnevaid lugusid pajatasid
kannude omanikud oma eksponaatidest!
Muusikalist meelelahutust pakkus an
sambel Enelas. Tassi kohvi ja võileivator
di juures jätkus juttu kauemakski.
Väljapaneks jääb avatuks kuni 22.ok
toobrini. Näitust võite külastada teile so
bival ajal, kui helistate ette tel 51 60783.
Vaata ka 7. oktoobri Nädalist, kus
näitusest on kirjutis „Ka tavaline kann
võib olla põnev“.

• Eramaja korstent võib ka ise puhastada, kuid
üks kord 5 aasta jooksul peab korstna laskma
puhastada kutselisel korstnapühkija, kes vaa
tab üle ka korstna tehnilise seisukorra ja annab
tehtud tööde kohta akti. Akt tuleb säilitada uue
akti saamiseni.
• Kortermajas ja paarismajas tuleb korstna
puhastamiseks kutsuda kutseline korstnapüh
kija.
• Omanik peab tagama, et oleks juurdepääs
kogu küttesüsteemile, nii ahjule/pliidile, soo
jamüürile, korstnale kui ühenduslõõrile.
• Teenustööna tohib korstent puhastada ainult
kutseline korstnapühkija
• Ise korstent puhastades tuleb omanikul pu
hastamise ajad žurnaali üles märkida
Kindlasti tuleb kutsuda korstnapühkija
või pottsepp kui on:
• praod soojamüüris või korstnas
• kolde uks on katki
• koldes on kivid purunenud
• korstnapits on lagunenud. Sel juhul võivad
kivid olla kukkunud korstnasse
• probleemid kütmisel (näiteks ajab suitsu sis
se) viitavad sisemistele vigadele küttesüstee
mis
Lääne-Eesti maakondades oli eelmise
kütteperioodil (oktoober 2009 – märts 2010)
hoonetes kokku 270 tulekahju, neist 120 said
alguse kütteseadmest
Raido Mets
Lääne-Eesti päästekeskuse
menetlusbüroo juhataja

Palve
Purku ja Lipa koolimaja ning Tamme
keskkonnajaama pakendikonteineritesse
ja nende ümbrusesse tuuakse aeg ajalt
sorteerimata olmejäätmeid, riideid jms.
Kes ennast ära tunnevad – palun ärge
kasutage kurjasti võimalust anda jäätmeid tasuta ära.
Segapakendikonteinerisse on luba
tud tuua ainult tühje ja puhtaid plast-,
klaas-, metallpakendeid ja joogikartongi.
Paberi- ja papikonteinerisse on lubatud
samuti tuua ainult vastavaid määrdumata
jäätmeid.
Kuna jäätmed lähevad järelsorteeri
misele, siis tekitab see vastavatele töö
tajatele ebamugavusi ja lisatööd. Samu
ti neile, kes pakendikonteineri asukoha
ümbruse heakorra eest hoolitsevad.

Hooaja avapidu
reedel, 22. oktoobril
kell 20–01
Raikküla Kultuurikeskuses
Tantsuks mängib ja õhtut juhib
LYCILLE
Päikesepaistelise ja kuuma suve
meenutuseks tule sinagi peole
kauni suvekübara või
mõnusa suvise peakattega.
Lauad ikka ettetellimisel, pilet
eelmüügist 50.-; peoõhtul 75.*Baar* Info tel 5160783
19. oktoobrist alates saab kultuurikeskuse fuajees vaadata Eino
Jõesare FOTONÄITUST.
25. oktoobril tulevad külla Hellamaa külakeskuse isetegevuslased
Muhumaalt.
Novembris kutsume hingedepäeva mõtisklusele, luuleõhtule,
kunstinäitusele ning peoõhtule
Ervin Lillepea ja ansambliga Svips.
Jälgige reklaami!
Pidage siis lugu kultuurikoldes
toimuvast!
Isetegevuslastele soovin kerget
tantsujalga ja kõlavat lauluhäält!
Kultuuritöötaja Ene Kangur

Koeraomanikele
Sügise hakul helistatakse ja teatatak
se taas hulkuvatest koeradest sage
damini. Palun andke vallavalitusele
teada, kui teie koer on lahti pääsenud
ja pole koju naasnud. Nõnda on meil
kergem koer ja omanik taas kok
ku viia. Vallavalitsusel on kergem
koera omanikku tuvastada, kui kõik
koerad oleksid kantud Raikküla valla
koerte registrisse. Võimaluse korral
saatke oma koera põhiandmed ja pilt
e-postile (tiina.tubli@raikkyla.ee)
või saatke/tooge need vallavalitsusse.
Kindlasti kirjutage juurde ka enda
kontaktandmed.

Leitud koer
Metskülas hulgub ringi umbes aas
tane segavereline (veidi hundikoera
moodi) lühema karvaga beež emane
koer, kes on üsna pelglik. Kui arvate
teadvat, kellele koer kuuluda võiks,
helistage telefonil 4865519.
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Kuidas kulgeb
lugemisaasta?
Vastab Kabala raamatukogu juhataja
Hele-Mai Truuts.
Lugemisaasta ellukutsumine teeb
mulle head meelt selle poolest, et tähis
tame ju Eesti Raamatu 485. sünniaastat.
Kas see fakt kedagi lugema sunnib, on
kindlasti välistatud, aga tähelepanu suu
nab küll. Olen seda selle aasta jooksul
märganud ja see pole väheoluline. Luge
jad on erilised inimesed, igal omad mait
sed ja soovid ning sellega tuleb vägagi
arvestada. Kuna see on minu töö, siis
teen seda rõõmuga.
Võib olla on märgatud, et Kabala
kirjandusklubi tegevus on uinunud. Igal
asjal meie elus on põhjused ja tagajärjed,
on tõusud on mõõnad. Kirjandusklubi
raudvara rahvas on viimastel aastatel
väga koduseks jäänud ja nooremaid tub
lisid lugejaid pole kerge põhitöö kõrvalt
klubilisse tegevusse haarata. Arvan, et
midagi pole siiski katki. Teadmine raa
matukogu tugeva püsilugejaskonna ole
masolust on peamine.
Siinkohal tahan kindlasti seoses luge
misaastaga juhtida tähelepanu ka noorte
lugemisele, mis on lumepallina kasva
nud.
Taas on lähenemas raamatukogupäe
vad. Midagi suurt korraldada ja kedagi
esinema kutsuda ei saa (eelarve ei luba).
Sellegi poolest ei jää aastas nii olulised
kümme päeva tähistamata.
Raamatukogu ootab alati oma luge
jaid!

Valla raamatukogud
internetis
Meie valla raamatukogudest on
blogid Raikküla ja Kabala raamatu
kogul. Need on veebilehed, kust leiab
vajalikku ja huvitavat informatsiooni.
Blogide loojad st blogijad on raama
tukogude juhatajad ise. Blogimine
annab võimaluse tutvustada värskelt
raamatukogusse saabunud kirjandust,
teavitada sündmustest ja kajastada jä
relkaja, vaadata fotosid ning avastada
ajaloolisi fakte ja muud põnevat.
Kabala raamatukogu:
http://kabalaraamatukogu.blogspot.
com/
Raikküla raamatukogu:
http://raikkularmtk.blogspot.com/

Abimees pimedaks ajaks – helkur
Saabunud on aeg, kus päevad jäävad aina
lühemaks ja pimedat aega on rohkem.
Jalakäijatel on just pimedal ajal suurem
risk sattuda liiklusõnnetustesse. On ise
loomulik, et suur osa jalakäijatega juhtu
nud liiklusõnnetustest juhtub asulavälisel
teel. Kõnnitakse valel teepoolel, puudub
helkur. Jalakäijad peavad ennast pimeda
ajal nähtavaks tegema. Kõige odavamaks
ja lihtsamaks abimeheks on siin helkur.
Kui jalakäija näeb lähenevat sõidukit
juba kaugelt, siis helkurita jalakäijat näeb
autojuht alles 30–40 m kauguselt. Kui sa
jab veel vihma või lund, vastu tuleb teine
auto, sõiduki esiklaas on määrdunud, siis
alles 15–20 m kauguselt. See aga ei ole
piisav aeg, et sõidukijuht jõuaks reagee
rida ja jalakäijale otsasõitu vältida. Kui
kanname helkurit, siis oleme sõidukiju
hile nähtavad juba 130–150 m kauguselt.
Seega jääb autojuhile piisavalt aega rea
geerida ja Teist ohutult mööduda.
Helkurita jalakäijaid on politsei va
rasemalt hoiatanud, kuid nüüd määratak
se rahatrahv. Seaduse järgi võib helkurita
jalakäijat karistada kuni 600-kroonise
rahatrahviga.
Et helkurist ikka kasu oleks, tuleb

seda õigesti kanda. Paljudele rõivastele
on helkur juba vabrikus peale õmmeldud.
Kui seda pole, siis tuleb helkur kinnitada
nii, et see oleks nähtav nii eest kui tagant
poolt. Kui kasutame rippuvat helkurit,
peame ta kinnitama nii, et see jääks põl
vede kõrgusele (umbes samal kõrgusel
on ka sõidukite tuled). Kõige turvalisem
on kasutada kahte helkurit korraga, ühte
paremal ja teist vasakul küljel.
Kui kasutame õmmeldud või kleebi
tavast materjalist helkureid, samuti hel
kurpaelu, siis kinnitada need rõivaste so
bivatesse kohtadesse arvestusega, et neid
oleks samuti näha nii eest kui tagant.
Kanname helkurit ka asulates, kus on
tänavavalgustus, kuna tihti pole tänava
valgustus piisav, et jalakäijat märgata.
Öeldakse, et kassil on seitse elu. Meil
on aga ainult üks elu. Hoiame ennast ja
oma lähedasi, kanname helkurit! Ohutut
liiklemist!
Margut Jõgisoo
Politsei- ja piirivalveameti doku
mendihaldusbüroo asjaajamis
talituse juhtivspetsialist

Kabala kablutamine startis kümnendat korda
Kabala Lasteaia-Põhikooli traditsioonili
ne sünnipäevajooks sai teoks nagu ikka
29. septembril soosituna päikesepaiste
lisest ilmast ja õpilaste rõõmus-ärevast
ootusest.
Pärast registreerimist kogunesime li
puväljakule, kus võistlejaid tervitas kooli
direktor Maire Roht. Lipuheiskamise au
sai Parima Sõbra tiitlit kandev Liisi Piir
salu 8. klassist.
Harri Raagmaa antud stardipauguga
ruttas radadele 93-pealine jooksusõpra
de vägi. Seekordne kablutamine oli igati
tähtis ja ümmargune, sest meie koolima
jal täitus 20 aastat ning suurjooks oli ar
vult kümnes.
Ajapikku on kablutamine populaa
rsust kogunud ka Rapla maakonnas ja
laiemalt. Põhiosa võistlejatest moodus
tasid Kabala kooli õpilased ja õpetajad,
kuid ka külalisi oli rohkesti. Esindatud
olid Rapla ja Märjamaa gümnaasium,
Eesti Vuti Liiga, TÜ, Rakvere gümnaa
sium, samuti osalesid mitmed maakonna
seeniorjooksjad. Eriti hea meel on vilist
laste üle, kes igal sünnipäeval kohal on ja
meie praeguste õpilastega mõõtu võtmas

käivad. (Vaata paremusjärjestuse proto
kolli www.raplamsl.ee kalendrist.)
Iga alagrupi kiireimat jooksjat kroo
niti uhke juubelikarikaga, mille õnne
likeks omanikeks said Marili Orro;
Marcus Volt; Anete Düüna, Kaarel Piir
salu; Marje Arro ja Arvi Alamaa (kiirei
ma ajaga 16.18). Teise ja kolmanda koha
saavutanud kingiti auhinnaks kooli mee
neid, kõik võistlejad said diplomi, teed ja
kringlit.
Suurima pere auhind, Nädalise ajale
he kolme kuu tellimus läks nelja liikmega
osalenud perekond Piirsalule, kuna sama
arvuline perekond Remmelgas loobus,
kuna neil oli ajaleht juba tellitud.
Tänavused jooksurajad erinesid veidi
varasematest, sest vanad rajad olid osa
liselt puude alla mattunud. Nüüdseks on
lühem rada 3,8 km ja pikk 4,8 km.
Meie kooli juubelijooks läks suurepä
raselt korda, mille eest täname toetajaid:
Eesti Kultuurkapitali Raplamaa ekspert
grupp; Raikküla Farmer OÜ; maakonna
ajaleht Nädaline; Gildemann Dolomiit ja
Raikküla Vallavalitsus.
Peakohtunik Reet Tiisaar
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Meeldetuletused ehitajatele
Vajalikud load seoses ehitamisega
Vallavalitsus annab välja kirjalikku
nõusolekut, ehitusluba ja kasutusluba.
Kirjalik nõusolek on nõutav, kui
ehitatakse väikeehitist, mille ehitusalune
pindala on 20–60 m2 või kui muudetakse
ehitise tehnosüsteeme.
Ehitusluba väljastatakse uue hoone
püstitamisel (üle 60 m2 ), olemasoleva
hoone laiendamisel, rekonstrueerimisel
või lammutamisel. Ka vanade hoonete
lammutamiseks tuleb muretseda ehitus
luba.
Mis on kasutusluba?
Kui uus kodu on valmis ehitatud, ei
tohi unustada seda kohalikus omavalit
suses vormistamast. Enne sissekolimist
tuleb vormistada majale kasutusluba. See
kehtib ka kõigile teistele ehitistele.
Ehitise kasutusluba on vallavalitsuse
nõusolek, et valminud ehitis või selle osa
vastab ehitistele ettenähtud nõuetele ja
seda võib kasutada vastavalt otstarbele.
Kasutusloale kantavad andmed ava
likustatakse riikliku ehitisregistri veebi
lehel.
Kahjuks on ka meie vallas isegi ela
muid, kus elatakse sees, aga eelnevalt

pole taotletud kasutusluba.
Mis on energiamärgis?
Energiamärgis on dokument, mis väl
jastatakse projekteeritavale või olemas
olevale sisekliima tagamisega hoonele ja
mille eesmärgiks on anda teada, milline
on selle hoone projekteeritud energiava
jadus või tegelik energiatarbimine. Ener
giamärgisele tuleb lisada hoone energia
tarbimist vähendavate abinõude loetelu.
Sisekliima tagamisega hoone püsti
tamisel või olulisel rekonstrueerimisel
väljastab energiamärgise projekteerimis
ettevõtja. Energiamärgis sisaldub ehitus
projektis ja see esitatakse koos ehitusloa
taotlusega kohalikule omavalitsusele. Si
sekliima tagamisega hoone püstitamisel,
mille kasulik pind on suurem kui 50 m2
ja millel puudub ehitusprojekt, lisatakse
energiamärgis kohalikule omavalitsusele
esitatavale kirjaliku nõusoleku taotluse
le.
Hoone eraldi kasutatavale osale võib
taotleda iseseisva energiamärgise.
Energiamärgise kehtivusaeg on küm
me aastat.
Riigilõivud lubade läbivaatamise

eest ja milliseid trahve võib rakendada
nõuete rikkumise korral?
Kirjaliku nõusoleku taotluse läbivaa
tamise eest tasutakse riigilõivu 500 kroo
ni.
Ehitusloa saamiseks tuleb tasuda rii
gilõivu järgnevalt:
ehitise püstitamiseks (büroo-, töös
tushoone jm) 2000 krooni, millele lisan
dub 5 krooni iga ehitava ruutmeetri eest
(hoone suletud netopind),
1000 krooni üksikelamu, suvila, aia
maja või taluhoone püstitamisel ja
500 krooni üksikelamu, suvila, aia
maja või taluhoone rekonstrueerimisel.
Kui eelnevalt on väljastatud ehituslu
ba ehitise püstitamiseks, laiendamiseks
või rekonstrueerimiseks, tuleb kasutusloa
eest tasuda riigilõivu 1000 krooni.
Summa on 500 krooni juhul, kui eel
nevalt on väljastatud ehitusluba üksikela
mu, suvila, aiamaja või taluhoone püsti
tamiseks või rekonstrueerimiseks.
Omavolilise ehitise eest võib füüsilist
isikut karistada rahatrahviga kuni 300
trahviühikut ja juriidilist isikut sama teo
eest kuni 500 000 krooniga.

Tulemas on vähiennetuse teabepäev
Vastavalt Maailma Terviseorganisatsioo
ni WHO andmetele suureneb vähijuhtu
mite arv maailmas 2020. aastaks 50%,
mis tähendab 15 miljonit inimelu. Ainult
50% vähidiagnoosiga inimestest elab
kauem kui viis aastast.
Eestis on vähk südame-veresoonkon
nahaiguste järel surmapõhjuste hulgas
teisel kohal. Paraku on haigestumus pi
devas tõusujoones: Eesti Riikliku Vähis
trateegia 2007–2015 andmetel suurenes
aastatel 1970–2000 vähki haigestumus
100 000 inimese kohta 1,8 korda.
Hinnatakse, et 75-ndaks eluaastaks
haigestub mõnda pahaloomulisse kasva
jasse iga kolmas mees ja iga viies nai
ne. Meestel on sagedamini esinevateks
pahaloomulisteks kasvajateks kopsu-,
eesnäärme- ning käär- ja pärasoolevähk;
naistel rinna-, naha- ning soolevähk.
On kurb tõsiasi, et suhteliselt sage on
haigestumine ennetatavatesse pahaloo
mulistesse kasvajatesse: arvatakse, et ligi
40% kõigist haigusjuhtudest oleksid tead
liku suhtumise teel välditavad. Samas on
vähihaiguse ennetusvõimalustest siiani

räägitud suhteliselt vähe ja sellealase tea
be levik ühiskonnas on üsna piiratud.
Mittetulundusühing Praeventio kor
raldab alates 2010. aasta oktoobrist kuni
2011. aasta maikuuni Eesti erinevates
maakonnakeskustes vähiennetuse teabe
päevi.
Korraldatavatel infopäevadel antakse
inimestele teadmisi meid ümbritseva
te keskkonnaohtude kohta: millised on
võimalikud kokkupuuted vähkitekitava
te ainetega ja kuidas neid vältida. Jaga
takse infot erinevate vähkipõhjustavate
nakkushaiguste ja neist hoidumise kohta.
Kõne alla tulevad ka toitumine ja elustiil.
Räägitakse, millised toiduained võivad
kasvajate tekketõenäosust suurendada,
millised vähendada, kuidas tugevdada
organismi kaitsevõimet tervislike eluvii
side abil. Lihtsas ja kompaktses vormis
jagatakse harivat teavet ja praktilisi nõu
andeid, mida iga inimene ise oma elus
järgida saab.
Infopäevadele oodatakse kuulama ja
küsimusi esitama kõiki asjahuvilisi, sõl
tumata vanusest, soost, haridustasemest

ja tegevusvaldkonnast. Teabepäevadest
osavõtt on kõigile tasuta.
Vähiennetuse teabepäevi viib läbi
MTÜ Praeventio juhatuse esimees PhD
Katrin Sak, kes on pikaajaliste kogemus
tega erialaspetsialist. Ta on ühe eestikeel
se vähiennetusalase populaarteadusliku
raamatu (“Inimese papilloomiviirus HPV.
Nakatumisest emakakaelavähini”, 2010),
25 rahvusvahelises teadusajakirjas ilmu
nud artikli, mitmete konverentsiteeside
ning teadust populariseerivate ja inimesi
teavitavate kirjutiste autor.
Teabepäevade toimumist finantseerib
Hasartmängumaksu Nõukogu ja MTÜ
Praeventio. Teabepäevad korraldatakse
koostöös kohalike maavalitsustega.
Raplas toimub vähiennetuse teabepäev neljapäeval, 4. novembril algusega kell 17.00 maavalitsuse saalis,
Tallinna mnt 14. Üritus kestab umbes
poolteist tundi.
Kõik oma tervisest hoolivad inimesed on oodatud kuulama ja küsimusi
esitama!

Raikküla Valla Leht



SEGAKOOR CANTUS KUTSUB - TULE LAULMA!

Raikküla Vallavalitsus ootab
pakkumisi 2010–2011. aasta

RAPLA SEGAKOORI CANTUS UUS HOOAEG ALGAB OKTOOBRIS.
KUI OLED VIISIPIDAJA JA SULLE MEELDIB KOOS TEGUTSEMINE, SIIS
TULE KELL 19.00 ESMASPÄEVAL VESIROOSI GÜMNAASIUMI SAALI VÕI
NELJAPÄEVAL RAPLA KULTUURIKESKUSESSE

talvehooaja lumetõrjetöödeks 4 erinevas
piirkonnas
(Raikküla, Purku,Tamme ja
Kõrvetaguse).

JA PANE ENNAST PROOVILE!
MIDA ROHKEM MEID ON, SEDA PÕNEVAMAID PROJEKTE
SAAME ETTE VÕTTA!
LISAINFOT KOORI JA HOOAJA ALGUSE KOHTA SAAD AADRESSILT
http://www.cantus.ee/ või telefonilt 56 461 064.

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

82
Kaljo Kodusalu

Juuli

80
Heino Leppmaa
Silvi Raag

85
Ella Kutser

75
Elvi Einama

82
Alma Poom
Õie Viska

70
Elle Atto

80
Agnia Vaino

August
88
Milda Sukmit
87
Marie Aasma

65
Ene Maasikas

75
Laine Romet

60
Liivi Siniroht
Valdur Ilves

70
Elju Tiido
Mauri Kullervo
Salonen

55
Harri Raagmaa
Aili Aus

65
Ain Altmets
Eha Kaskema
Tiiu Parts

50
Ivar Kaljuorg
Aldur Rahkema

65
Toivo Orgjõe
Jaan Jürgenstein
Ene Kiisk
Gennadi Rumm
60
Toivo Kaunimäe

50
Vahur Randmaa
Olev Laak
Raivo Raadik
Irina Komkova
Oktoober
(Oktoobri sünnipäevad
on toodud kuni
15. kuupäevani.)
88
Elmar Sõrmus

80
Kalju Kingsepp
Asta-Regina Kuusemets

55
Laine Peegel
Mart Lehemets

84
Martin Rekkaro

60
Galina Volga

82
Saima Junninen

50
Viktor Nikulin

50
Viktor Lepik
Urmas Kärson
Ülo Saariste

81
Linda Tammaru
Hugo-Herbert
Koplimets

Väljaandja Raikküla Vallavalitsus
www.raikkyla.ee

TAAS AVATUD!

Tule sööma,
tule bowlingut mängima!
Tallinna mnt 22/24 Raplas
info tel 489 0845

Siia ilma sündisid
Martin Holm
Saskia Rahkema
Taavi Mikkolt
Steven Seervald
Gregory Rõbtšenkov
Raikküla Vallavalitsus

83
Asta Sirel
Laine Uusima

September

Raikküla Valla Leht

Rapla GoBowling

55
Gerta Kaselaan
Vladimir Kuznetsov

70
Aarne Reismaa

60
Ülo Erik

Täpsem info majandusnõunik
Uno Marksonilt tel 511 6033.
Pakkumised esitada hiljemalt
1. novembril kell 12.00
Raikküla Vallavalitsusse.

Trükitud Pärnu trükikojas
Hansaprint
Tiraaž 750

Mälestame lahkunuid
Martin Raudsepp
Aade Puntso
Uljana Tšeresova
Vello Põllumets
Lauri Tševka
Tiit Raadik
Elsa Erm
Vassili Harnikov
Aadu Ruusmaa
Raikküla Vallavalitsus

Toimetaja REET SAAR
reetsaar@hotmail.com, 5557 5936

