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Maikuust veab jäätmeid Veoolia
Lõppes MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse poolt läbi viidud avalik konkurss korraldatud jäätmeveo
vedaja leidmiseks Raikküla vallas.
Parimaks pakkujaks ja ainuõiguse
vääriliseks tunnistati AS Veolia Keskkonnateenused pakkumine.
MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse ja olmejäätmete veoõiguse saanud
AS Veolia Keskkonnateenused vahel
17.jaanuaril 2011.a sõlmitud lepingu kohaselt alustab vedaja korraldatud olmejäätmete vedu Raikküla vallas 01.maist
2011.a. Ainuõigus olmejäätmete veoks
anti vedajale kolmeks aastaks ja lõppeb
30.aprillil 2014.a.
Konteinereid hakatakse tühjendama
alljärgnevate hindadega:
Mahutite suurus / Hind EEK km-ga /
Hind EUR km-ga
80 1 mahuti
31,20 1,99
1401 mahuti
34,80 2,22
240 1 mahuti
45,60 2,91
360 1 mahuti
56,40 3,6
600 1 mahuti
94,80 6,06
800 1 mahuti
117,60 7,52
15001 mahuti 192,00 12,27
2500 1 mahuti 332,40 21,24
4500 1 mahuti 582,00 37,20
Ülaltoodud hinnad hakkavad kehtima
alates 01.05.2011, kuni selle ajani kehtivad praegused hinnad. Lepingu mittesõlmimine ei vabasta kohustusest liituda
korraldatud jäätmeveoga.

Jäätmevaldajad, kellel ei ole jäätmekonteinerit, tuleb vastav jäätmekonteiner
omale soetada või rentida. Konteineri
ostu puhul kehtib vaba turg, neid võib
osta ja rentida AS-lt Veolia Keskkonnateenused või ka mõnelt teiselt ettevõttelt.
Raikküla vallas kehtivad AS Veolia
Keskkonnateenused konteinerite müügihinnad (kohaletoomine veo algusperioodil tasuta):
Mahutite suurus / Hind EEK km-ga /
Hind EUR km-ga
80 1 mahuti
720.46,02
1401 mahuti
720.46,02
240 1 mahuti
900.57,52
360 1 mahuti
1260.- 80,53
600 1 mahuti
2820.- 180,23
800 1 mahuti
2880.- 184,07
15001 mahuti 6600.- 421,82
2500 1 mahuti 8400.- 536,86
4500 1 mahuti 9960.- 636,56
Jäätmeveolepingud saadetakse klientidele posti teel aprillis. Kes soovivad
uuelt vedajalt konteinerit osta või rentida
peavad selle soovi tagastatavale lepingule
märkima. Eeltäidetud lepinguid võtab
uus jäätmevedaja vastu ka Raikküla
Vallavalituses järgnevatel aegadel:
• 21. aprillil kell 11:00-14:00
• 19. mail kell 11:00-14:00
Jäätmeseadus sätestab, et olmejäätmete minimaalne konteinerite tühjendamissagedus tiheasustusalal (kortermajade piirkonnad) on vähemalt

üks kord 4 nädala jooksul ja hajaasustusalal vähemalt üks kord 12 nädala
jooksul.
NB! Korraldatud jäätmeveoga
liitumisest vabastuse võib taotleda vaid
erandjuhtudel:
kinnistul ei elata
kinnistut ei kasutata
perioodiline vabastamine seoses
suvila või suvekoduga.
Soovime kõigile jäätmevaldajatele
rahulikku meelt vajadusel anda vedajale
tagasisidet tekkinud muudatustest postiaadressis, mahuti suuruses või teistest
jooksvatest muudatustest.
MTÜ Kesk-Eesti
Jäätmehoolduskeskus
www.kejhk.ee
Tiina Tubli
tiina.tubli@raikkyla.ee
4865519
Neile, kes on seni kasutanud RagnSellsi rendikonteinereid, palume konteinerite väljaostu soovist teavitada
Ragn-Sellsi telefonil 15155 või e-posti
aadressil info@ragnsells.ee
Rendikonteinerid, mida ei soovita
välja osta, lähevad alates 1. maist
2011 üle Veolia Keskkonnateenused
AS-le.

Peeti viies autovõidusõit
24. veebruaril toimus järjekordne autovõistlus Tamme külas. Viies võistlus kandis
nimetust “Kabala vigur ja jäärada 2011”.
Võistlus koosnes kahest alast: vigursõit
platsil ja jäärada 1500 m ringil, kus sõideti
2 ringi. Üldvõitjad selgitati vigursõidu ühe
vooru ja jääraja kahe vooru aegade summeerimisel. Erinevalt eelnevatest kordadest
peeti eraldi arvestust jäärajas esi- ja tagarattaveolistel autodel.
Vigursõidus näitas parimat aega Silvar
Toomla, naiste arvestuses oli parim Ave
Leht.
Jäärajas oli üldse kiireim mees Rait
Kirs Raplast, tema sai ka esikoha esiveoliste klassis.
Tagaveoliste klassis oli esimene Siim
Heinaste. Eraldi peeti jäärajas arvestust
noorte klassis, kus esimesed kolm olid Kaspar Kasari, Sander Saanküll ja Gerli Kruusmäe.
Naiste arvestuses oli kiireim Merit
Leht.

Üldarvestuses läksid esimesed kolm se võistlema kaherattaveolisi tänavasõikohta Raikküla vallast välja. Esikolmikusse duautosid. Uuendusena sprindis on eraldi
mahtusid Rapla mehed Janar Kirs, Ago On- arvestus SU klassis: tagarattaveolised N.
ton ja Rait Kirs. Järgnesid Uno Markson, Liidus toodetud tänavasõiduautod ZAZ
Silvar Toomla ja Märt Saanküll.
(Zaporožets), Moskvitš (IZ, AZLK), VAZ
Naistest saavutas esikoha Ave Leht, tal- ja GAZ (Volga).
le järgnesid Viivika Kalam ja Merit Leht.
Ootame võistlema ka ATV sportlasi,
Võistlusrajal käis üldse 28 võistlejat, kes stardivad ühisstardist. Põnevust peaks
kes kõik andsid endast ja masinatest pari- jätkuma igale maitsele!
ma. Detailne protokoll on Raikküla valla
Uno Markson
kodulehel koos rikkaliku pildigaleriiga.
Suur tänu kohtunikele,
kelle eesotsas oli Erik Raikküla Kultuurikeskuses
Oganjan.
11. aprillini
Väga suure panuse kruuside näitus.
andis Ago Auto OÜ
eesotsas Ago Lehega, Näitusel on 350 kruusi.
kes ongi võtnud selle
võistluse organiseeri- Teile sobival ajal saate
misel põhiraskuse.
näitust külastada,
Järgmine võistlus kui helistate ette
toimub 23.juunil või- 5160783.
dupühal. Siis oodatak-
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Kultuurikeskuse ansambel Enelas sai viieseks
Raikküla Kultuurikeskuse ansamblis
Enelas laulavad Virve Valli, Ene Kangur,
Marga Arro, Ester Laagus ja Mati Laagus.
Viienda tegevusaasta kontsert ja pidulik
koosviibimine toimus kultuurikeskuses
20. märtsil.
Kontserdil astusid üles äsja kümneseks saanud Järvakandi meesansambel
Viisitiim Heldi Tageli juhendamisel, Rap
la naisansambel Meelespea Heli Arro
juhendamisel, Raikküla ansambel Rõõm
laulust Ene Kanguri juhendamisel ning
Rapla tantsutrupp Laine, keda juhendab
Laine Laurimäe. Päeva juht Kärt-Tiia
Kipper sidus mõnusate vahetekstidega
(ikka Enelase tegemistest) kontsertkava
üheks tervikuks. Laul “Rohelised niidud”
kõlas duetilt Ene ja Aare tänuks Enelase
lauljatele.
Siiras tänu kõigile, kes tulid õnnitlema ansamblit tema sünnipäeval! Ansambli Enelas kummardus OÜ Raikküla
Farmerile toetuse eest.
Ansambli saamislugu
2006. a märtsis tuli kutse Järvakandi
meesansambli Viisitiim 5. sünnipäevale.
Naisansamblist Sügislill sai minna vaid
nelik Virve Loik, Virve Valli, Ester Laagus ja Ene Kangur. Tervituslaul “Ood
VIISITIIMILE” on siiani meeles.
Sellest esinemisest saigi tuule tiibadesse uus koosseis naiskvartetina, nimeks Nooruskaja. Palju harjutusi ja palju
esinemisi oli nii koduvallas kui maakonnas. Kui naiskvartetiga liitus üks meeshääl – Mati Laagus –, oli lauludel kohe
värvi juures.
Esimest sünnipäevakontserti ette
valmistades leidsime teisegi meeshääle
juurde – Aare Viin. Kui on tõeline soov
laulda ja kitarri mängida, siis ei tundu ka
Kehtnast Raikkülla proovidele sõita liiga
kauge maa.
Esimene sünnipäev, palju laule, palju
külalisi, palju õnnitlusi.

Raikküla valla
tänavune eelarve on
kinnitatud
Raikküla vallavolikogu kinnitas teisel
lugemisel tänavuse eelarve. Selle tulude
maht on 1 081 463 ja kulude maht
1 041 024 eurot, finantseerimistehingud
summas -40 439 eurot.
Selgitusi andes märkis abivallava-

2007. a augustis lõpetas kvartetis
Virve Loik, uueks
lauljaks tuli Marga
Arro. Hea, et me
kohe tema leidsime, sest mitmeid
esinemisi oli juba
ette
planeeritud.
Siis oli küll tihe
proovide graafik
sest väljasõitudele
oli tarvis minna. Ja
nimigi sai uus – ansambel Enelas.
Meiega
on
koos laulnud ka Marvi Väli, kes on mittekoosseisulise liikmena meie jaoks alati
olemas.
Raikküla vallavanem Jaan Truuts liitus Enelasega, kui tähistati kolhoosi “Uus
Elu” 60. aastapäeva. Neid esinemisi on
enamgi olnud.
Enelas on esinenud paljudes Raikküla
valla külades tähtpäevaüritustel, jaanipäevade ja jõulude ajal. Maakonna paljudes kultuurimajades oleme kontserte
andnud ja kui kutsutakse, läheme jälle.
Ansambel Enelas, folkloorirühm Ristik ja ansambel Rõõm laulust on lahutamatu kooslus, kellel on olnud palju ühiseid esinemisi. Killukese rõõmu inimeste
hingesoppi oleme viinud oma lauludega
ka Rapla, Hageri, Käru, Juuru ja Kalbu
hooldekodusse. Enelase laulud on kõlanud Paides, Pärnus, Rakveres, Tartu- ja
Järvamaal.
Meie repertuaaris on palju Toomas
Anni poolt tuntuks lauldud laule. Need
on kaunite meloodiatega, tekst on siiras
ja südamlik. Enelasel on olnud au esineda 2008. aastal Raikkülas koos Toomas
Anniga.
Tugevad sõprussidemed on Enelasel
Marju Männimägiga – avatuks on lauldud Krantsi Tall ja Marju kohvik, lauldud
nem Margit Pärna, et tulude maht on
mullusega võrreldes vähenenud üle 8%,
kulude pool on eelmisest aastast 7%
väiksem.
Üksikisiku tulumaks on laekunud
käesoleva aasta kahe esimese kuu jooksul prognoositu kohaselt. Sama on ka
teiste tuludega.
Küsimustele vastates rääkis M. Pärna
kaalumisel olevast võimalusest, et Raikküla vald võiks riigilt oma pikaajaliste

on Krantsi kõrtsi jaanipäeval ja sünnipäevadel. Pidupäevatordid on Marjult alati
superilusad ja -head.
Enelas esitab vahel laulmise kõrval
ka laululist näitemängu “Kui sa traktorile korraks puhkust annad”. Seda väikest
lavastust mängiti nii Raikkülas, Raplas
kui ka Hämeenlinna Tuglase seltsi rahvale, kui Enelas neid jõulude ajal võõrustas
(tekst sai muidugi enne rahvale ära tõlgitud).
Kui meil oli kontsertreis Helsingisse, laulsid küllakutsujad Meila ja Gösta
Blomqvist firmast Maarjamaa OÜ kontserdil kaks laulu koos ansambliga (kella
kolme ajal öösel tehtud lauluproov kandis vilja).
Paljudel tähtpäevadel – olgu need siis
jaanipäevad, juubelisünnipäevad või jõulud, on Enelas oma viisidel lasknud kõlada. Juhendaja Ene juubeliks oli kirjutatud väga enelikud laulusõnad, akordionil
saatis lauljaid Virve Valli ja etteaste läks
täiega.
Armsad Enelase lauljad! Hea, et te
mul olemas olete. Tugevat tervist, kõlavat lauluhäält ja ikka seda head kooslust,
mis meil olemas on!
Ansambli Enelas juhendaja,
ka laulja ja süntesaatorimängija
Ene Kangur
võlgade likvideerimiseks (umbes 1,4
miljonit krooni) raha küsida. “Kahju see
meile ei tee ja edasisi arenguid, sealhulgas ka võimalust mõne projekti omaosaluseks laenu võtta, kinni ei pane,”
tõi Pärna välja isikliku seisukoha. Ta on
juba koondanud valla nelja viimase aasta
eelarve andmed, mida rahandusministeerium nõuab taotluse esitamise korral.
Tervendamiskava küsimust käsitletakse
järgmisel istungil. Reet Saar
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Õpivad õpetajad ja õpivad lapsevanemad
Kabala lasteaia ja põhikooli õpetajatel ja
lastevanematel oli talvise koolivaheaja
lõppedes võimalus meenutada vanu tõdesid ja ammutada uusi teadmisi suurepärase psühholoogi ja õppejõu Toivo Niibergi
kaasabil.
Haridus- ja teadusministeeriumi rahastuse toel saame ikka ja jälle huvilised
õppijad kokku kutsuda. Sedakorda õnnestus projektile rahastusotsus saada 9800
krooni ulatuses. See polnud küll taotluse
täissumma, aga lastevanemate koolitused
on prioriteetne valdkond läbi aegade ja
rahastust on võimalik saada projektidele.
Koolitusürituse korraldasime sedakorda Purku koolimajas, kus teise korruse saal sai rahvast pilgeni täis.
Koostöös OÜ Katriitoga püstitasime
temaatika ja lõpeks keskendus lektor
suhtlemise, enesekehtestamise, manipuleerimise ja konfliktide lahendamise teemadele nii õpetajate kui lastevanemate
vaatenurgast. Koolitusel osalesid õpetajad ka Kehtna lasteaiast Siller ja Järvakandi lasteaiast Pesamuna, lisaks Kabala
lasteaiarühmade õpetajad. Koos ja ühiselt
oli tore tõdeda, et pole midagi uut ja võõrast, kuid on oluline taas meelde tuletada,
kuidas suhtlemisel toime tulla nii lastevanemate kui ka lastega, kuidas hoida
omavaheline suhtlus sellisel tasemel, et
sellest eelkõige võidaksid lapsed.

Õpetajad said kinnitust, et perekonnad, kellega koostööd tehakse, ongi väga
erinevad ja et arenguvestluste temaatikas
tuleb lähtuda ennekõike lapse tugevatest
külgedest ja arengueeldustest – keskenduda positiivsele ja lapse loomulike annete avastamisele.
Perekond ja kodu on koht, kus laps on
oodatud ja armastatud. Laps kasvab kasvatamisest olenemata, ta sööb ja sirgub,
kasvab pikkusesse ja laiusessegi, need on
füsioloogilised muutused. Areng on iseenesest midagi hoopis kvalitatiivsemat.
Lapsevanem on lapsele nii kasvataja
kui ka arendaja ja kui silmas pidada, et
ühesugused protsessid toimuvad nii kodus kui ka lasteasutuses, siis tuleb tingimata teha koostööd, olla valmis suhtlemiseks lapse parima arengu nimel.
Tuleb meeles pidada, et erimeelsustes
ja vaidlusteski sünnib tõde, aga peamine
on valmisolek teha koostööd ja suhelda
teineteisega, olla sõbralik, heatahtlik ja
siiras.
Olen südamest tänulik Purku küla
rahvale, lastevanematele ja õpetajatele,
kes lumeuputust trotsides koolitusele tulid. Leidsid aega, et veeta üks õhtupoolik
toreda ja huvitava inimese seltsis, saades
ühtlasi teadmisi keerukate suhete teemadel.
Lõppeesmärk peab kõikidel lapseva-

nematel ja lastega tegelevatel spetsialistidel olema üks – õnnelik ja terve laps!
Toon viite ka kirjandusele, mida psüh
holoog Toivo Niiberg autorina ka ise väga
soovitas: ,,Minu laps läheb lasteaeda”,
,,Enesekehtestamine – ei või jah?” Atlex;
Niiberg.T., (2010), ,,Õnneliku pere ja
kodu saladus”, Ajalehtede kirjastus.
Õpetajate õppimisest Kabala Lasteaias-Põhikoolis tasub esile tuua seda, et
koolipere on liitunud õppivaks kogukonnaks. Koostöös Viimsi Keskkooliga ja
Euroopa Sotsiaalfondi rahastuse toel on
õpetajad õppimas kujundava hindamise metoodikat, sealhulgas omandama
õpilasi hindamisprotsessi kaasavaid
tehnikaid.
Põhjalikumalt annan ülevaate kujundava hindamise koolituse läbimisest kevadel, kui 240 tundi koolitust on läbitud
9 õpetajal. Olime Rapla maakonnas ainus
kool, kes võitsid konkursi antud koolitusele. Nüüd käib õpimeeskond alates
novembrist 2010 kord kuus koos Viimsi
kooli õpetaja Riita Järve juhendamisel.
2011 aasta algas ja jätkub tõsise õppimise tähe all ja seda kõikide huvigruppide hulgas.
Kabala Lasteaia-Põhikooli
direktor Maire Roht

Kabala koolinoored tegid Estonias ooperit
Kui novembrikuu viimastel päevadel tuli
kooli teade, et Estonia teater hakkab tegema vabariiklikku noorteprojekti “Täna
teeme ooperit”, oli kohe selge, et saadame oma osalemissoovi ja vaatame, mis
sellest välja tuleb.
Projekt oli hästi huvitava sisuga, köitis ka muusikavalik ning teadmine, et
lavale pannakse korraga 300 noort ahvatles meid kõiki. Kes siis ei tahaks kasvõi
kordki esineda suurel teatrilaval ja omal
nahal tunda, kuidas sünnib selline lavastus! Järgnes pikk ootamine ja tundus juba,
et osalemissoov jääbki ainult unistuseks.
Siis aga saabus lõpuks kõiki rõõmus
tav teade: meid oodatakse Tallinna. Esimene kohtumine lavastusbrigaadiga
toimus 21. veebruaril, kui estoonlased kü
lastasid meie kooli. Lavastaja Ivo Eensalu
ja dirigent Priit Aimla tutvustasid lastele
loodava etenduse sisu, kuulati lavastuses
kasutatavat muusikat ja saadi aimu, mis
on ballett ja kuidas seda tantsitakse. Sai
ka selgeks, et loodavas etenduses on salakaubaks headus, sõprus, hoolivus, mille

ühiseks nimetuseks ongi armastus.
Saabuski 12. märtsi hommik ja 15
teatrihimulist noort näitlejahakatist asusid teele Tallinna poole. Seal algasid kaks
tihedat tööd ja proove täis päeva, mille
tulemusena sündis laval tõeline teatrihäppening “Armastus salakaubaks!” .
Meie lapsi jätkus kõikjale – meie seas
olid lauljad, näitlejad, lavatehnikud, valgustajad…. Estonia teatri kammersaal
oli muutunud noorte inimeste suureks
koduks, kus mängiti, tehti proove, tantsiti. Estonia teatri vallutasid korraga 330
noort teatritegijat.
Kuigi alguses tundus kõik nii segane,
siis 13. märtsil kell 14.00 avanes eesriie
ja laval sündis tõeline teatriime. Kõik
330 noort andsid endast parima, et saalis saaksid vaatajad nautida tõelist teatrikunsti. Pärast etendust oli väike paus ja
taas oldi laval, et mängida veel üks kord
seda suurt ja võimast etendust. Eesriie
sulgus ja kaks päeva teatris oligi lõppenud. Estonia teater oli avanenud lastele
hoopis uues valguses.

Mida mõtlesid ja tundsid lapsed
• Mulle meeldis seal teatris väga, oma
osaga jäin rahule. Disko oleks võinud
veel kauem olla.
• Kui esimene etendus algas, hakkas
mul jalg natuke värisema, kuid teise korra ajal polnud hullu.
• Üldiselt oli see väga vahva ja ma
jäin rahule. Ma tahaks sinna veel, veel,
veel…
• Põnev oli, saime maha võtta Pipi
Pikksuka lava. Tahaks veel minna!
• Etendus ja esinemine oli hea. See
andis hea tunde.
• Mulle meeldis, sest seal oli kogu aeg
midagi teha.
• Mulle meeldis väga, sest sain esimest korda laulda päris teatrilaval ja veel
suure orkestriga
• Näitleja töö on raske, aga jube huvitav. Tahaks suureks saades ise ka näitlejaks hakata!
Koos noortega oli Tallinnas
Koidu Pettai
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Et porivesi ei muutuks väärteoks
Plusskraadid ning päike annavad aru, et kevad on jõudsalt pead tõstmas. Paraku kaasneb lumesulaga ka veerohkus ning libedus.
Tänavapildis on päevasel ajal teed kaetud suurte ja sügavate veelompidega, mis
oma mõõtmetelt meenutavad rohkem tiiki
kui poriloiku. Lumerohkuse tõttu on paraku
paljud jalgteed veel läbimatud ning jalakäijatel ei ole mujal ruumi kõndida kui sõidutee äärtes. Üheaegselt autoga lombi juurde
kohakuti sattudes on tavaliselt kaotajaks
pooleks jalakäija, kes kastetakse üle külma
ning musta veedušiga.
Eelpool nimetatud olukord pälvib kindlasti jalakäija õigustatud pahameele. Politseisse on laekunud mitmeid teateid selle
kohta, et autod on jalakäijaid lombiveega
sihilikult märjaks kastnud. Selliste juhtumite puhul alustab politsei väärteomenetlust liikluseeskirja §44 alusel ning autojuhti
võib oodata kuni 192 euro suurune raha-

trahv. Politseipoolse sekkumise vältimiseks
tasuks autojuhil kindlasti sõiduk kinni pidada ja vabandada juhtunu pärast jalakäija
ees. Loodetavasti keegi ei pritsi jalakäijat
tahtlikult märjaks. Kui kohapeal saadakse
kokkuleppele, ei ole politseisse pöördumine
vajalik. Kui sõidukijuht on jalakäija märjaks pritsinud ja sõiduk kinni ei pea, tasub
kindlasti meelde jätta autonumber, sest see
on ainuke asi mille järgi on võimalik sõiduk
identifitseerida ja juht välja selgitada.
Kallid autojuhid, jälgige liikluses toimuvat ning ärge jätke tähelepanuta jalakäijat, kes üritab teiega üheaegselt lombist
mööda laveerida!
Kevade saabumisega on lisaks autodele tänavapilti ilmunud esimesed mopeedid
ning jalgratturid. Kuna teed ei ole veel täies
laiuses jääst lahti sulanud on nendega liigelda ohtlik. Olen märganud liikluses teid,
kus sõidutee telgjoon asub sõiduraja keskel.

Konstaabli vastuvõtt Raikküla
vallavalitsuse hoones toimub
endiselt teisipäeviti kell 9–11.
Lauatelefon 612 3504 või
486 5560; vastuvõtuvälisel ajal
palun helistada numbril 110
või 5303 6804.
Oma murest võib kirjutada ka
e-posti aadressil
jaan.sildoja@politsei.ee
Sellistel teedel sõites tuleb olla äärmiselt ettevaatlik, et vastutuleva sõidukiga üheaegselt teele ära mahtuda. See ei tähenda seda,
et mopeedide ja jalgratastega üldse liigelda
ei tohiks, kuid võib-olla tuleb nende talvekorterist väljatoomisega veel oodata. Oma
turvalisuse huvides kasutage kaitsekiivrit.
Piirkonnavanem Jaan Sildoja

Ole inimene, vastuta oma lemmiklooma eest!
Vestlus külapoe juures. Juhan kurdab: “Mu
kassirajakas pole nädal aega koju tulnud. Ilmselt läks pulma ja nüüd on vist rebase saagiks
langenud. Iga kord, kui kass pulmast tuli, oli
ta nii katki kistud, et mõnikord oli vaja tohtri
juurde minna. Suure summa raha kulutasin ta
peale. Nüüd aga vaja uus kass hankida”.
Maali vastab: “Ma just eile ajasin oma
kassipojad ämbrisse, oleks võinud ühe sullegi
jätta.”
Ilmar lohutab: “Sa mine parem Mäe memme juurest läbi. Tal vanust juba 80 ja ei leia
enam neid poegi üles. Tal juba umbes 30 kassi
maja ümber ringi jooksmas. Saad omale just
sellist värvi kassi nagu hing ihaldab. Aga ära
mädaste silmadega poega võta. Mihkel võttis
ja see suri tal nädalaga kätte ära.”
Sellist jutuajamist on mõnedki kõrvalt
kuulnud, kuid seal ju mõndagi valesti. Juhani kass oleks võinud elada veel aastaid, kui
ta oleks haavade lappimise raha kastreerimise
jaoks välja käinud. Kõuts oleks muutunud kodusemaks ja pulmad poleks enam huvitanud.
Suure tõenäosusega ei oleks ka rebane talle
enam nii lihtsalt peale sattunud, sest koduõuele tavapäraselt metsloom ei tiku.
Maali kass toob ilmale kaks-kolm korda
aastas aga 4–5 kassipoega, keda kellelgi vaja
pole. Enamasti lähevad nad “merekooli”.
Kassi jaoks tähendab see pidevat koormust
tiinuse näol, mis tihti lõppeb piimanäärmepõletikuga. Ta ei ole sugugi õnnelik kass, vaid
näeb viieaastasena välja nagu vana loom ja ka
hiirepüüdjana pole tast enam asja. Viieaastane kass pole sugugi vana. Tal oleks veel aega
10-15 aastat muretult elada, kui seda pidevat
poegimist poleks. Lisaks on “merekooli” saatmine kriminaalkorras karistatav, olenemata
sellest, kas uputatakse vastsündinud või näda-

lavanuseid kassipoegi.
Mäe memmel oli kunagi vaid üks emane
kass, kuid see peitis oma pojad ära ja nii sai
ühest kassist korraga kuus. Kolm poegadest
olid veel nagu nuhtluseks emased. Poole aasta pärast said need kolm ja ka mamma igaüks
veel neli poega. Nii oligi korraga juba 22 kassi. Memmekese kogu pension kulub kasside
toitmiseks. Oma söögi ja ravimite peale kuluv
summa on palju väiksem. Vahel jääb kasse ka
vähemaks, sest haiguste laine käib üle, kuid
mõni emane jääb ikka ellu ja paneb alguse
uuele põlvkonnale. Ka siin oleks olnud ju tegelikult abi esimese kassi steriliseerimisest.
Tookord tundus see nii üüratult kallis, kuid
praegu kiisude söögile kuluv raha on igakuiselt palju suurem.
Selleks, et eelpool kirjeldatud olukordi

vältida, korraldab Eesti Loomakaitse Selts
koostöös Royal Caniniga ka sel kevadel
kampaania, mille raames on võimalik oma
lemmikloomi steriliseerida/kastreerida.
Kampaaniast võtavad osa mitmed kliinikud üle Eesti. Kampaania peamine rõhk on
kutsuda loomaomanikke steriliseerima/kastreerima oma kasse, kuid sel korral võimaldavad mõned kliinikud ka koerte steriliseerimist/kastreerimist.
Kampaanias osalemiseks tutvu tingimustega ja registreeru lehel www.loomakaitse.ee või helista loomakaitse infotelefonile 55 505 009.
Paku oma lemmikule elamisväärne elu ja
ära lase tal muutuda järjekordseks sünnitusmasinaks või pooliku kõrvaga haisvaks kakluskõutsiks.

Raikküla Kultuurikeskuses
toimunust

teadmisi teistele arusaadavamal moel.
Veel enam kaalu omandavad aga kirjapandud mõtted, mis kanduvad põlvest
põlve – nii alustas Ene Kangur laulu-ja
luuleõhtut.
Laulis Rapla naiskoor Õnnehein dirigent
Viive Raami juhatusel. Luuletusi luges
Kärt-Tiia Kipper. Raikküla ansambel
Rõõm Laulust laulis kaks Heldur Jõgioja
laulu. Samal üritusel avati ka kruuside
näitus.

23. veebruaril toimunud Eesti vabariigi
93. aastapäeva peoõhtul esitasid laulu-,
luule- ja muusikapõimiku pidupäevaks
Kabala Lasteaia-Põhikooli õpilased (juhendajad õpetajad Koidu Pettai, Anu Siniroht ja Viive Raam). Vallavanem Jaan
Truutsi tervitus ja ansambel Prominent
võiski tantsumuusikat alustada. Üllatusesinejad olid Sergei Fatkin ja Aksel Eljas.
16. märtsil tähistati emakeelepäeva laulu-ja luuleõhtuga.
Emakeel ja targad raamatud hoiavad rahva vaimsust. Keel on parim viis väljendada oma mõtteid, tundeid, arusaamu ja

12. märtsil laulis Raplamaa LAULU
KARUSSELLI finaalis (kuni 4-aastaste
vanuserühmas) Katriin Sampaio Medeira
De Almeirda. Katriin on Kabala lasteaia
mudilane, tema muusikaõpetaja on Anu
Siniroht. Katriini laul “Paragaio Loiru”
kõlas portugali keeles.



Raikküla Valla Leht

Maamaksu tasumisest 2011. aastal

Raikküla Kultuurikeskus 25

31. märtsil on esimene maamaksu tasumise tähtaeg. Maamaksu,
mis ületab 64 eurot on võimalik tasuda kahes osas - teine maksmise
tähtaeg on 1. oktoober.
Maamaksu ei määratud, kui maksusumma on alla 5 euro.

17. aprillil kell 15 Raikküla Kultuurikeskuses TOOMAS ANNI kontsert.
Piletid hinnaga 5 EUR eelmüügil Raikküla Kultuurikeskuses ja Raikküla raamatukogus. Info tel 48 64 569 või 516 0783

Kui maksuteade pole hiljemalt 25. veebruariks maaomanikule
laekunud, tuleb ühendust võtta Maksu- ja Tolliameti Rapla
teeninduskohaga (tel 6763350).

Rapla maakonna MEMME - TAADI PIDU
4. juunil 2011 Märjamaal

•11.00 kontsert kirikus
• 15.00 rongkäik rahvamaja õuelt
lauluväljakule
• kontsert lauluväljakul

24. aprillil kell 12 Raikküla valla laste
lauluvõistlus “Laululind XIII”.
Buss: Purkust 10.30; Kabalast 10.45;
Lipalt 11.00
Raikküla Kultuurikeskuses
4.–15.aprillini LIHAVÕTTEPÜHADE
teemaliline KÄSITÖÖDE NÄITUSMÜÜK.
Kõigil, kel on soov midagi näitus-müügile
tuua, palun teatada Ene Kangurile
tel 516 0783 hiljemalt 1. aprilliks.
29. mail kell 12 Raikküla külaplatsil
LASTEKAITSEPÄEVA PIDUSTUSED

Info tel 5656 4614, 4820075

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