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Riigi abi lubab vaadata tulevikku lootusrikkalt
16. juuni õhtul peetud Raikküla vallavolikogu istungi päevakorra kõige olulisem
punkt oli finantsplaani ja tegevuskava
kinnitamine, et riigilt tulubaasi stabiliseerimise toetust saada, aga esmalt tuli
reageerida ühele avaldusele.
Volikogu liige ja revisjonikomisjoni
esimees Urmas Uustallo esitas päev varem volikogust tagasiastumise avalduse ja
16. juunil kinnitati valla valimiskomisjoni
poolt uueks liikmeks Veljo Sinikas IRLi
nimekirjast. Tuletame meelde, et veebruaris astus volikogust tagasi sama nimekirja
liige Jaak Pregel.
Raikküla valla rahalised raskused said
alguse 2009. aastal, kui valla kahe algkooli
sulgemise järel ei tulnud lapsed ikkagi koduvalla põhikooli, vaid valisid Rapla koolid. 2010. aastal oli valla eelarve pingeline
ja aasta lõpuks jäi tasumata ligi 1,7 miljoni
krooni eest arveid, sellest põhiosa just Rapla vallale.
“Vaatasime üle kõik kulukohad, vähendasime ka palku, kuid olime tänavu
sunnitud riigilt abi paluma. Meid julgustas
see, et võlasumma ei ole viimaste aastatega
suurenenud, vaid jäänud samaks,” rääkis
vallavanem Jaan Truuts.
Maikuu istungil kinnitas vallavolikogu

Et mõista ja mäletada, säilita see,
mida eelkäijad on meile vihjeks jätnud
oma väärtushinnangutest ja elust.
See on aja lugu, ilma milleta
ei ole meil ajalugu
ega võimalust mõista tuleviku lugu!
Raikküla
Vallavalitsus
õnnitleb kõiki
koolilõpetajaid!

toetusraha saamise eeltingimusena valla
finantsplaani ja nelja aasta tegevuskava
projekti, mida seejärel analüüsiti rahandusministeeriumis. Abivallavanem Margit
Pärna sõnul seal üldiselt nõustuti finantsplaaniga, kuid tehti ka mõned ettepanekud.
Nii soovitati iga sünni- ja matusetoetuse
maksmine vaadata eraldi läbi ja kinnitada
vallavalitsuse korraldusega. Ministeeriumi
ettepanekul tuleks lähtuda iga taotleja majanduslikust olukorrast, kuid kuna mingeid
piirarve ette ei seatud, tahab vallavalitsus
jätkata senist suunda ning maksta sünni- ja
matusetoetust igale taotlejale.
Volikogu kinnitas seekordsel istungil ka sünnitoetuse maksmise uue korra:
pool summast makstakse välja pärast lapse
sündi, teine pool lapse aastaseks saamisel.
Mõistagi on laps kantud valla elanike registrisse. Otsus jõustub 1. augustist 2011.
Ka reservfondi tohib kasutada vaid
äärmisel vajadusel ja kui on vaja kasutada
selle mahust enam kui kümneprotsendilist
summat, tuleb ministeeriumist luba küsida.
Raikküla vallale eraldatud toetussummat
vähendati umbes 140 000 krooni võrra,
kuid M. Pärna sõnul katab ka saadav 99
330 eurot (1 554 176 krooni) olemasolevad
võlad.

“Märtsis vastuvõetud eelarves vanad
võlad ei kajastu. Nüüd tuleb meie eelarve
viia vastavusse finantsplaaniga,” kommenteeris Margit Pärna järgmisi samme. Tegevuskava on koostatud aastateks 2011–2015
ja see jätab võimalused ka investeeringuteks, mida peetakse väga oluliseks.
Iga aasta lõpul vaadatakse eelarve seis
üle ja kui kõik laabub, võib kontrolli all
olek lõppeda kiiremini kui praegu kavandatud neli aastat, kuid poolteist aastat jälgib rahandusministeerium Raikküla valla
eelarve täitmist väga rangelt. Omavalitsus
on liikunud kokkuhoiukursil paar viimast
aastat, mullu võlg palju ei suurenenud ja
sügisel kinnitati lisaeelarve, mille täitmine
oli realistlik, ka praegu laekub raha eelarvesse prognoositu kohaselt. Seetõttu ei
nähta tulevikku mustades värvides: “Kuuldused Raikküla valla surmast on tugevasti
liialdatud,” ütles vallavanem Jaan Truuts.
Seekordne arutelu toimus väga rahulikus
õhkkonnas, erinevalt mõne eelnenud istungi palju tulisematest sõnavõttudest. “Seda
raha on meil väga tarvis,” ütles vallavanem
enne hääletamist. Kõik saadikud olid selle poolt, et taotleda riigilt toetust tulubaasi
stabiliseerimise fondist ja kinnitada valla
tegevuskava. Järg lk 2

ARMAS VALLA RAHVAS!
Saame kokku jaanikul,
seekord Purku küla mail.
Head-paremat saad kõhtu,
mõnus jaanileek paiskub õhku.
Naabrist parem olla saad,
kui sul mänguplatsil veab.
Oma õnne proovi õnneloosis,
üllatuse leida võid jaaniõies.
Tantsu toetab “Trahter”
tule kohale - ära kahtle!

Alustame kooliplatsil 24. juunil kell 19.00
Ansambel ühineb meiega kell 21.00
Info: 5346 9836, 506 3085, 486 3223
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Algus lk 1
Volikogu otsuse peale teeb Vabariigi
Valitsus oma otsuse, mille alusel sõlmitakse valla ja riigi vahel leping. Kuidas raha
riigilt laekuma hakkab, ei osanud M. Pärna
veel öelda.

Valla autode kasutamisest
Istungiruumi sisenedes hakkas kohe
silma lauda kattev mahukate kaustade rivi.
Põhjus selgus, kui volikogu esimees Anne
Kalf esitas arupärimise valla autode kasutamisest. Selle ajendiks oli talle saadetud
e-kiri koos fotoga, kus majandusnõuniku
käsutuses olev auto seisis puhkepäeval
Valgerannas.
Vallavanem vastas, et valla autot on lubatud kasutada, kui sõidu eest makstakse ja
ta oli asjaga kursis. Ta lisas, et kõik sõidud
on piiratud kütuselimiidiga, seda autode
kasutajad ületanud ei ole, sõit koju ja tööle
on tasuline, see kajastub ka sõidupäevikus.
A. Kalf leidis, et sõidupäevikuid täidetakse liiga üldiselt, nt mida ütleb sissekanne “töösõit”. Samuti heitis ta ette, et valla
autosid võib laupäeviti näha Raplas poodide juures. Vastuseks kõlas, et kui on min-

Volikogu esimees Anne Kalf (vasakul) lubas valla autode kasutamisega
seotud kaustad koos revisjonikomisjoni liikmetega läbi uurida.
Reet Saare foto
giks ürituseks vaja lilli osta, siis üldjuhul kogu peab muutuma nõudlikumaks. Teeme
tehakse see sõit valla autoga.
siis seda,” ütles volikogu esimees. VallavaA. Kalf lubas koos revisjonikomisjoni nem omakorda lubas: “Hakkame käituma
liikmetega need kaustad põhjalikult läbi põhimõttel usalda, aga kontrolli.”
uurida. “Kui oleme nii suurtes rahalistes
raskustes, siis tuleb asju palju tõsisemalt
Reet Saar
vaadata. Eelmisel istungil märgiti, et voli-

Lõppenud õppeaasta motoks oli koostegemine
Kool ja lasteaed pidasid sel õppeaastal sünnipäevi – kool sai 20 sügisel ja lasteaed
45 kevadel. Kooli sünnipäev hõlmas terve
nädala väldanud üritusi, lasteaed keskendus ühele päevale ja kutsus kokku endised
kolleegid, kes alustasid lasteaia algusest
– Johanna Leier, Ülla Voomets, Tiiu Liiver,
Tiina Heinsoo, Aino Kõrgemaa jpt. Kolleegidel oli tore taaskohtumise rõõm ja viie
aasta pärast lubati taas kohtuda.
Raikküla Vallavalitsus kinkis sünnipäe
va puhul kõikidele lasteaialastele helkurves
tid, millega on ohutu väravast väljas jalutamas käia. Turvalisuse eet on hoolt kantud ja
aitäh väga vajaliku kingi eest. Tänan kõiki,
kes peo korraldamisele kaasa aitasid, lasteaiale häid sõnu ja vahvaid kinke jagasid!
Järgnevalt ülevaade meie põhitööst,
milleks on õppimine.
Võrreldes varasemate aastatega on
õpitulemused paranenud, püsivalt on üks
kolmandik õpilaste üldarvust edukaid, kes
aastaringselt on õppinud hinnetele ,,5” või
,, 4” ja ,,5”. Vähenenud on õpilaste arv, kes
õppetööga vähemalt rahuldavalt hakkama
ei saa.
Suvetööle pidi jääma seitse õpilast.
Enim raskusi valmistavad õppeained on
matemaatika ja inglise keel ja isegi kirjandusega tuleb mõnel õpilasel suvel vaeva
näha. Lugemine ja raamatud peaksid ikka

iga õpilase igapäevatoimetamisse kuuluma, vastasel korral
ei saa edukusest kõnelda. Kogu
õppimine toetub lugemisele ja
nii taseme- kui ka eksamitööd
eeldavad kirjalikust tekstist
arusaamist ja rohket lugemist.
Soovitus suveks – lugege raamatuid!
Tasemetöödest
valmistas
sellel õppeaastal enim üllatust
kunstiõpetus, mis aga õpilastel
päris hästi õnnestus. Eesti keele
tasemetöö oli õpilastele jõukohane ja tulemused vastasid teadmiste tasemele. Matemaatika
tulemused olid samuti ootuspärased.
Kooli esindasid võistlustel,
olümpiaadidel ja konkurssidel
kokku 25 õpilast. Parimad tulemused olid Jarmo Aedla kabe
MV B-vanuseklassis 1. koht,
Aliis Siniroht inimeseõpetuse vabariiklikul olümpiaadil I
koht; 4. klasside karjäärimängus
,,Töö kiidab tegijat” sai lõppvõistlusele meie kooli võistkond
koosseisus Katriin Ozornina,
Lauri Raudsepp, Ardi Siniroht,
Egon Talisoo ja õpetaja Ülla Sas-

Tänavused põhikooli lõpetajad Anete
Düüna, Kea Talisoo, Carol Sunni, Evelin
Tammiste, Raivo Kulden, Jüri Sasin koos
klassijuhataja Signe Talisooga kooli trepil.
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sian; eesti keele ja kultuuri võistlusmängus
osalesid Maarja-Liis Lubja, Markus Aedla,
Krislin Laurimaa, Aliis Siniroht, Sten Pajula, Liisi Piirsalu, kes said maakonnas 7.
koha 14. võistkonna seas. Juhendajaks oli
õpetaja Signe Talisoo ja preemaks saadi
reis Endla teatrisse.
Meie kooli õpilased osalesid ka üleriiklikus muusikaliprojektis ,,Armastus salakaubaks”, mida korraldas Estonia teater.
Rohkearvuliselt osalesime kõikvõimalikel spordivõistlustel ning meie koolist
on sirgumas tõsine spordipoiss Kaarel Piir
salu, kes sai maakonnast kaks kuldmedalit:
murdmajooksu MV ja 6000 m jooksu eest.
Lisaks on medaleid toonud maakonna
MV Marili Orro (600 m jooksu II koht) ja
Kea Talisoo, Sander Satsi ning Anete Düüna maakonna MV kergejõustikus (III koht
kõrgushüppes). Kohad esikolmikus ja erinevad alad annavad kinnitust, et andekuse
toetamisele on alus pandud meie koolis.
Eelpool toodu oli vaid killuke sellest,
mis märkimist väärib. Tublid õppurid ja
tublid õpetajad saadavad järjepidevalt õpilasi kooli esindama ja iseennast proovile
panema.
Sellel õppeaastal andsime stardi vahvale ürituste sarjale – iga veerandi lõpus
on ülekooliline õpioskuste viktoriin. Õpilastest moodustatud võistkonnad vastavad


õpetajate koostatud küsimustele.
Õppeaasta tore lõpuüritus oli matk Masingu radadel. Tänusõnad Anne Kalfile, kes
meie vallast pärit kuulsuse, Uku Masingu
õpilastele lähemale tõi ja tuttavamaks tegi.
Soovin jätku sellisetele ettevõtmistele, mis
kooli traditsioonisesse lisanduvad.
Hoo on meie koolis sisse saanud ka
igakevadine õuesõpe. Algklasside pikk
tund põimib endasse Avastustee koolituselt
saadud teavet, kus kõik meeleorganid rakendust saavad. Tänan klassiõpetajaid Anu
Vendelini, Hele Ojamaad, Ülla Sassiani ja
Sirje Laasmad, kes head koostööd teevad ja
seeläbi õpilastele mitmekülgset arenemist
võimaldavad.
Uut indu ja hoogu on saamas lasteaiarühmade koostöö. Näiteks võib tuua
teatripäeva ja ühise spordipäeva, mis annab suurepärase võimaluse koolieelikutel
omavahel sõbruneda. Lipa Lustilapse rühm
saab sel suvel juurde väikese lisaruumi, kus
mängida ja õppida ning vajadusel ka rahulikuks olemiseks eralduda.
Projektidest on Hasartmängumaksu
Nõukogu rahastanud hoolekogu liikmete
meeskonnakoolitust, mis saab hoo sisse sügisel. Uueks õppeaastaks seisab ees ka kujundava hindamise strateegiate juurutamine
ja kolleegide koolitamine oma koolis ja ka
maakonnas, sest moderaatoritena lasub see

kohustus meie kooli õpetajatel, kes aasta
jagu õppisid kujundavat hindamist.
Jätkuvad ka KIK-i loodusharidusprogrammi kaudu rahastatud õppekäigud
erinevatesse RMK loodusõppekeskustesse, mis uuenevat õppekava igati toetavad.
Uuel õppeaastal alustavad 1., 4. ja 7. klass
uue õppekavaga, mis õpetajatelt veel enne
suvepuhkusele jäämist olulist mõttetööd
eeldab.
Märksõnaga “õpivad kõik” võib käesoleva õppeaasta edukaks lugeda. Meie
pedagoogide peresse on lisandunud diplo
meeritud lasteaiaõpetaja Tiina Vaiksaar,
kes tänavu kevadel edukalt lõpetas Tallinna
Pedagoogilise Seminari.
Soovin kõikidele õpilastele, õpetajatele,
lastevanematele ja kooli partneritele imelist
suve ja tõhusat puhkust ning suurepäraseid
uusi ideid ja mõtteid, kuidas OMA KOOLI
arendamisele ja edenemisele kaasa aidata.
Jätkugu kõigil head tahet ja kindlameelsust
oma kodukoha kooli hea käekäigu eest seista ja oma panus anda.
Lugupeetud lapsevanemad, Teie panus oleks see, et valite oma lapsele Kabala Lasteaia- Põhikooli, sest meie lasteaed
ja kool on jätkusuutlik ja lapse igakülgsele arengule pühendunud.
Kabala Lasteaia-Põhikooli direktor
Maire Roht

TOIDUABI JAGAMISEST
Raikküla Vallavalitsuse sotsiaalkomisjon tegi ettepaneku ja
vallavalitsus kinnitas oma korraldusega, eraldada toiduabi
majanduslikus raskuses peredele. Abivajaja peab pöörduma
isiklikult abi saamiseks sotsiaalnõuniku poole. Üksikvanemad, töövõimetuspensionärid, puudega inimesed ja paljulapselised pered saavad toiduabi sissetulekust sõltumata. Hetkel on tulnud toiduabina jahu, juulikuu alguseks on lubanud
Punane Rist tarnida veel kaerahelbed ja makaronid.

Sotsiaalnõunik puhkab 11.07.11-19.07.11.
Sel perioodil toiduabi jagamist ei toimu.
Oma abivajaduse soovist palume teavitada telefonil
5342 6030.

Tööd saab

Klienditeenindaja
Tamme postkontor (Raplamaa)
Nõudmised kandidaadile:
•
•
•
•
•

hea suhtlemis-, väljendus- ja kuulamisoskus
ausus
vähemalt keskharidus
hea arvuti kasutamise oskus
eesti keele väga heal tasemel valdamine kõnes ja kirjas;
vene keele valdamine suhtlustasandil
• kohanemisvõime suure organisatsiooni töökorralduse ja reeglitega

Ettevõte pakub:
•
•
•
•

huvitavat tööd kiiresti arenevas ja muutuvas ettevõttes
eneseteostus- ja arenemisvõimalusi
kaasaegseid töötingimusi
väga häid sportimisvõimalusi

Kontaktisik: Merle Paiba
Kontakttelefon: 53331955

www.post.ee
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Jalgrattakratid tegutsevad

Naabrivalve abil kodupaik turvalisemaks!

Ilusate ilmadega on sagenenud jalgrataste
vargused. Viimase kahe kuuga on politseile tulnud maakonna eri paigust mitmeid
teateid, et öö jooksul on jalgratas ära varastatud. Pikalt soojad ilmad lausa nõudsid
liiklemiseks auto väljavahetamist jalgratta
vastu. Paraku aga unustavad inimesed oma
jalgratast järelevalveta jättes, et on olemas
ka inimesed, kes himustavad võõrast vara.
Õhtuti ringi sõites olen tänavapildis märganud mitmel pool ühismajade trepikodade ees ning eramajade aedades seisvaid
lukustamata jalgrattaid. Ringi sõites tekib
tunne nagu liiguksid jalgrataste supermarketis, kust omale sobiva sõiduriista leidmine on ääretult lihtne – vali sobiv välja
ning sõida sellega minema.
Rattavarguste ohvriks langenutega vesteldes on välja tulnud kurb tõsiasi, et jalgratas jäeti päevaks või ööseks ilma järelevalveta, arvates et sellega ei juhtu midagi. Oli
ka juhus, kus isegi nähti varast sõbra jalgrattaga sõitmas, kuid pealtnägija hiljem
rattaga sõitjat politseile kirjeldada ei osanud, kuna see sulandus kenasti liiklusesse
ning temale erilist tähelepanu ei pööratud.
Oma vara eest peame kõigepealt ise hea
seisma, vastasel korral võime sellest lihtsalt ilma jääda. Kõige kergem viis oma
vara kaitsta on jalgratas lukustada või
paigutada see lukustatud hoonesse. See
on vähim ning paljudel juhtudel ka piisav,
mis oma jalgratta heaks teha saab. Paraku
mõtleme sellele liiga hilja. Tagantjärele
oleme kõik targad, kuid ratast see enamikul juhtudel tagasi ei too.
Suvi on aga võtmas täispöördeid ning autoga sõites tundub jalg gaasipedaalil palava ilmaga raskem. Olgem liikluses väga
tähelepanelikud, sest lisaks teetöödele ja
kuumale päiksele on mõni liikleja ka kangest karastusjoogist raskustes, et teele ära
mahtuda. Samuti on tänavatel silkamas
näha palju lapsi, kes otsivad palavusele
leevendust veekogudest.
Kaunist suve!

“Naabrivalve” on tõenäoliselt paljudele
elanikele tuntud sõna. Samas ei pruugi
kõikidele teada olla, mis selle tegevuse
taga peitub ja kuidas naabrivalve liikumine saab kasulik olla.
Rapla maakonnas on tänaseks loodud
17 naabrivalve sektorit, nende hulgas on
nii kortermajade kui külades moodustatud
sektoreid. Esimesed sektorid alustasid tegevust 2003. aastal ja kõige uuemad sektorid moodustati 2010. aasta sügisel Märjamaa vallas.

Piirkonnavanem Jaan Sildoja

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
jaan.sildoja@politsei.ee

Lühidalt naabrivalve sisust
Naabrivalve tegevuse võib kokku võtta sõnapaariga – kui märkad, siis reageeri!
Eesti Naabrivalve ühing koostöös politsei
ja teiste organisatsioonidega saab õpetada
ja juhendada, kuidas erinevates olukordades reageerida ja käituda.
Oluline on see, et me kahtlastest olukordadest (tundmatu auto pikemat aega
maja ees, võõrad trepikojas jne) lihtsalt
mööda ei kõnniks. Mida varem kahtlustest
teatada, seda suurem on võimalus kuriteo
ärahoidmiseks. Tänu naabrivalvele väheneb kindlasti anonüümsus teie piirkonnas
ning võõrast inimest või kahtlast tegu on
oluliselt lihtsam märgata.
Üsna tihti küsitakse, et mismoodi naabrivalve praktiline tegevus välja näeb, et kas
peab naabrit ööpäev läbi aknast piiludes
valvama hakkama? Seda võib ju teha, aga
see ei ole naabrivalve põhiülesanne. Oluline on hoolida ja kui midagi märgatakse,
siis kokkulepitud viisil tegutseda.
Ja kui ikka väga valvata tahetakse, siis
soovitame valvata ümbruskonda, mitte
naabrit. Näiteks teha naabritega oma piirkonnas vahel pikemaid jalutuskäike, et
oma silmadega veenduda eluolu rahulikkuses. Kui siis midagi märgatakse, sekkuda vastavalt olukorrale ja oma ettevalmistusele.
Kas sellest on tõesti kasu?
Naabrivalve tulemuslikkus ja kasu sõltub eelkõige naabrite aktiivsusest ja tegutsemistahtest. Meie ise seda kasu saamegi
tekitada ja midagi keerulist selles ei ole

– suhtlemine ja koostöö oma naabritega
on esimeseks eelduseks, et naabrivalve
mingeid tulemusi annaks. Võib-olla tasuks
mõnikord mõelda ka sellele, et ehk vajame
ise juhtumisi naabri abi, sellisel juhul tahame ju küll, et meid aidatakse. Ja loodame
väga, et see abi võikski jääda soola küsimise valdkonda, mitte mõne julma kuriteo
puhul abi ootamisse.
Naabrivalves osalemine on igapäeva
elu osa, võib isegi öelda, et täna üle maailma mitmekümne miljoni inimese eluviis.
Naabrivalve raames on kindlasti koosolekuid ja infovahetust, kuid põhiline on ikka
see, et inimesed hooliksid, suhtleksid omavahel, märkaksid kahtlasi tegevusi/inimesi
ja reageeriksid vastavalt olukorrale. Kui
tänava ääres on ühtäkki neli telliskivi, aeglaselt mitmendat korda sõitev auto, võõrad
trepikojas – kui selliseid asju märgata, infot naabritele, politseile või mujale, kokku
lepitud kohta edastada, siis nii sünnibki
turvalisus - koostöös loodud väärtus.
Mis see maksab?
• Vastavalt üldkoosoleku otsusele, mis
on vastu võetud 15.05.2010, on alates
2011. aastast Eesti Naabrivalve ühingu liitumistasu 1 euro ühe majapidamise eest ja
aastamaks on samuti 1 euro ühe majapidamise eest. Nii et naabrivalvega liitumise ja
liikmeks olemise hind sõltub sektori liikmete arvust.
• Vastavalt juhatuse otsusele (vastu
võetud 27.12.2010) saab iga sektor tasuta
5 suurt või 5 väikest plakatit ja kui on soov
rohkem plakateid saada, siis tuleb need
välja osta. Naabrivalvega liitumisel on tasuta ka kleebised uksele ja aknale.
Juhatuse poolt kehtestatud naabrivalve
plakatite hinnakiri:
1 suur plakat 600 x 900 mm 11,18 €
1 väike plakat 280 x 398 mm 4,79 €
MTÜ Eesti Naabrivalve kohta vaata
lisa www.naabrivalve.ee
MTÜ Eesti Naabrivalve Raplamaa
projektijuht Tiina Roosalu
509 6693 või tiinar@naabrivalve.ee

Tallinna Looduskaitse Selts koostöös SVFiga korraldab toimetulekutoetust
saavatele peredele 10. septembril heategevusliku väljasõidu loodusesse.
Kaasatud on loodusteadlased ja giidid, kes terve päeva jooksul on meiega, tutvustavad peredele Rapla- ja Harjumaa huvitavamaid looduslikke vaatamisväärsusi
ning jagavad teadmisi loodust puudutavates küsimustes. Bussisõidu sponsoreerib bussifirma OÜ Tulisilm. Kuna bussis on vaid 75 kohta, palume hakata
registreerima osavõttu juba varakult: siiri@saaguvalgus.ee.
Sõidetakse välja hommikul kl 9 Raplast ning saabutakse õhtul taas Raplasse.
Päeva juurde kuulub ka toitlustamine ning osavõtt peredele on tasuta.
Jääme ootama huvitavat reisi!
Siiri Sisask, MTÜ Saagu Valgus
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2011. a Jaani vigur & sprint juhend
23. juunil 2011 võistlus Raikküla vallas Tamme küla Ago Auto
OÜ töökodade territooriumil.
1. AJAKAVA (23. juuni 2011)
8.30 - 09.30 - registreerimine, radadega tutvumine
9.45 - avamine
10.00 - esimese võistlussõidu
start
• Enne autode sprinti ATV-de
I start
• Enne autode sprindi teist starti
ATV-de II start
2. KORRALDAJA
Võistlused korraldavad: Raikküla Vallavalitsus, Ago Auto OÜ,
Kuukulgur MTÜ
Peakohtunik:		
Ago Leht ( tel 51 34 292)
Peaajamõõtja: Erik Oganjan
(tel 50 98 687 )
Võistluste läbiviimist toetab
LEADER programm
3. RADA
Vigursõidu võistlusrada
1. edaspidi ring			
2. tagurpidi ring			
3. uss edaspidi			
4. tagurpidi uss			
5. kännud
6. rõngaga ring
7. külgboks
8. tagurpidi boks
9. stoppjoon
Täpne läbimise järjekord teadetetahvlil. Vigurid tuleb läbida järje-

korras. Viguri piirde iga puudutus
5 karistussekundit. Lõpetamata
jätmine 10 karistussekundit.
Vigursõidus 1 sõiduvoor.
Katkestamise karistus + 10 min.
Starti mitteilmumine + 15 min.
Võrdsete aegade korral saab määravaks eespool startinu tulemus.
Sprindi võistlusrada
Ringi pikkus ~1500 meetrit, ring
läbitakse 2 korda. Sõidetakse 2
vooru. Igas voorus fikseeritakse
raja läbimise aeg. Teine voor pööratud järjekorras.
Sprindi paremus selgub parima
aja põhjal. Sprindi tulemuse saamiseks peab võistleja läbima vähemalt ühe võistlusvooru.
Katkestamise karistus + 10 min.
Starti mitteilmumine + 15 min.
Võrdsete aegade korral saab määravaks eespool startinu tulemus.
4. VÕISTLUSAUTOD
Lubatakse osaleda kõikidel 2WD
kinnise kerega sõiduautodel.
Sprindis eraldi arvestus SU klassis: tagarattaveolised tänavasõi
duautod ZAZ (Zaporožets),
Moskvitš (IZ, AZLK), VAZ ja
GAZ (Volga).
Autod ei pea omama kehtivat tehnoülevaatust ja kindlustust.
Võistlusautodes ei tohi olla kinni
tamata esemeid. Autodel ei tohi
olla kere külge kinnitatud väljaulatuvaid mittevajalikke esemeid
ja seadmeid (v.a haagisekonks).

Kõik vedrustuse ja veermiku
komponendid peavad olema tehniliselt korras ja lõtkudeta.
Pidurisüsteem (kõik komponendid, mis mõjutavad pidurite tööd
alates piduripedaalist kuni piduriketasteni) peab olema algne, auto
mudelile tootja poolt ette nähtud
ning töökorras.
Mehhaaniline käsipidur ehk seisupidur on kohustuslik.
Rehvi turvisemustri sügavus peab
olema vähemalt 1,6 mm veerepin
nast ja seda terve võistluse jooksul.
Rehvidel ei tohi olla mehaanilisi
vigastusi ega koordi paljandeid.
Pukseerimissilmus auto ees ja
taga on kohustuslik.

Üldarvestuses autasustatakse 3
paremat meest ja naist ja 3 paremat Raikküla valla sportlast.
Korraldajad ja sponsorid võivad
välja panna eriauhindu.
Autasustamine toimub peale võist
lussõitude lõppu.

5. ARVESTUSKLASSID,
AUTASUSTAMINE
Vigursõidus võisteldakse 2 arvestusklassis: mehed ja naised.
Autasustatakse 3 paremat meest
ja 3 parimat naist.
Sprindis võisteldakse 3 arvestusklassis: mehed, naised, noored ja
SU klass.
Autasustatakse 3 paremat meest,
naist, noort ja SU klassi võistlejat.
Üldarvestuse paremus selgitatakse vigursõidu aja ja sprindi parima aja summeerimisel.
Võrdsete aegade korral saab määravaks parem aeg sprindis.
Üldarvestust peetakse 2 arvestusklassis: mehed ja naised.

7. KOHUSTUSED
JA VASTUTUS
Iga võistleja täidab osavõtuavalduse.
Sprindis peab olema kinnitatud
auto ohurihm, kiivri kandmine on
kohustuslik ja kõik võistlussõidud läbitakse suletud akendega.
Võistleja on kohustatud kinnitama sõidukile korraldaja poolt
nõutava võistlustega seotud reklaami.
Võistluste käigus tekkinud varalise kahju hüvitab kahju tekitaja.
Võistluste korraldaja ei vastuta
võimalike õnnetuste ja nende tagajärgede eest.

6. ATV-de VÕISTLUS
Toimub 2 ühisstarti. Ringide arv
selgub kohapeal vastavalt võistlejate arvule.
Võitjad selgitakse kohapunktide
liitmise teel.
Võrdsete punktide korral otsustavaks 2 stardi lõppjärjestus.
Autasustatakse 3 paremat võistlejat.
Kiivri kandmine on kohustuslik.

Statistikaamet hakkab rahvaloenduseks töötajaid otsima
2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse tööst huvitatud inimesed saavad
end Statistikaameti veebilehel registreerida, et nendega saaks töökonkursi
väljakuulutamisel ühendust võtta. Suuremahulised värbamiskonkursid kuulutatakse välja sügisel.
“Rahvaloenduse läbiviimiseks plaanime järk-järgult palgata üle 2400 inimese
ja Eesti oludes on tegemist väga suuremahulise värbamisega. Seepärast alustamegi
juba varem loendustööst huvitatud inimeste kontaktide kogumist, et töökonkursi väljakuulutamisel saaks nendega otse
ühendust võtta,” rääkis 2011. aasta rahva
ja eluruumide loenduse (REL 2011) personalijuht Palmi Lindjärv.
Huvi töötada rahvaloendusel piirkonnajuhi, rahvaloendaja või andmetöötluse operaatorina saab registreerida www.
REL2011.ee rubriigis “Vabad töökohad”.

Veebivormil saab märkida huvipakkuva
töökoha, tööpiirkonna ja enda kontaktandmed. Konkursi väljakuulutamisel
saadetakse registreerunutele e-posti teel
meeldetuletus.
Kokku on Statistikaametil REL 2011
läbiviimiseks erinevateks tööperioodideks
plaanis värvata üle 2400 inimese: 2200
rahvaloendajat (sh 200 ooteajal loendajat), 132 piirkonnajuhti, 15 ringkonnajuhti
ja 90 andmetöötluse operaatorit. Kõik tööpakkumised avaldatakse www.REL2011.
ee, samast leiab ka ametikohtade lühikirjeldused ja esitatavad nõuded.
Eestis toimub rahvaloendus tänavu
31. detsembrist järgmise aasta 31. märtsini. Esimese kuu jooksul (31.12.2011–
31.01.2012) toimub elektrooniline rahvaloendus ehk e-loendus, kus Eesti alalised
elanikud saavad vastata küsimustikule
internetis. Neid, kes e-loendusel ei osa-

le, külastavad perioodil 16. veebruar–31.
märts 2012 rahvaloendajad.
2011. aastal toimub rahvaloendus Eesti alal üheteistkümnendat korda. Varasemad loendused on toimunud 1881., 1897.,
1922., 1934., 1941., 1959., 1970., 1979.,
1989. ja 2000. aastal. Aastatel 2010 ja
2011 toimuvad rahva ja eluruumide loendused enamikus maailma riikides.
Lisainfo:
REL 2011 personalijuht
Palmi Lindjärv
e-post: palmi.lindjarv@stat.ee
tel: 625 9119
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Keskkonnateemad
Valla üldilme ja heakord
Vallavalituse poole on pöördunud vallakodanikud murega, et valla üldilmet rikuvad
prügihunnikud ja lumerohke talvega sisse
varisenud hooned. Palume ka edaspidi prügihunnikutest Vallavalitsusele teada anda.
Siinkohal soovime koputada vallaelanike südametunnistusele märkama selliseid kohti, korrastama ise ja abistama teisi
koristustöödel. Head näited olid Teeme ära
2011 raames toimunud ja kampaaniavälised talgud erinevates Raikküla valla külades, mille käigus said paljud kohad kauni
ja puhtama ilme. Suur tänu kõigile organiseerijatele ja talgulistele!
Prügiveost
Alates mai algusest on meie vallas
prügi ära vedanud Veolia Keskkonnateenused AS. Seoses sellega palume konteinerile panna silt või joonistada markeriga
peale kinnistu nimi, et uue autojuhi tööd
lihtsustada. Paljudel taludel on nimed tee
otsas või väraval, mis on samuti abiks. Juhul kui autojuht pole talu üles leidnud ja
tühjendamist pole õigel päeval toimunud,
siis palume võimalusel Veoliaga ise ühendust võtta, et prügi saaks siiski lähiajal ära

viidud.
Need, kes pole lepinguid tagasi saatnud (see polnud kohustuslik), palume siiski Veoliale teatada oma kontaktandmed
telefonil 1919, et teiega oleks võimalik
näiteks asukoha täpsustamiseks ühendust
saada. Samuti palume koerad ohutus kauguses hoida ja vajadusel taluni viivate teede äärseid oksi kärpida, et prügiauto ligi
pääseks.
Tuletame veel meelde, et kuni juuli lõpuni Veolia konteinerite kohaletoimetamise eest tasu ei võta. Vabandame nende ees,
kellele ekslikult vastav tasu määrati (see
nõue kustutati).
Kuna vallavalitusse on tulnud kaebusi
kortermajade konteinerite ületäitumise ja
teise maja konteinerisse prügi sokutamise kohta, palume vajadusel kaaluda sagedamat konteineri tühjendamist, suurema
konteineri ostmist või lisakonteineri hankimist.
Meeldetuletus!
Tamme keskkonnajaama saab ära
anda: vanapaberit, puhtaid pakendijäätmeid, vanu rehve, elektroonikajäätmeid,
suurjäätmeid ja ohtlikke jäätmeid.
Keskkonnajaama pole lubatud
tuua lehtklaasi, segaolmejäätmeid ja
ehitusjäätmeid (v.a
vanad värvid, lahustid, lakid ja nende
pakendid). Lehtklaasi saab tasuta üle
anda Rapla jäätmejaama, tasu eest ka
ehitusjäätmeid.
Halva
näitena
võin tuua ka keskkonnajaama toodud

kasutatud mähkete kotid. Samuti on jätkuvalt probleeme inimestega, kes pakendikonteinerisse panevad segaolmejäätmeid.
Mõnel juhul oleme teadlikud konkreetsetest isikutest ja korduva rikkumise puhul
kannavad vastavad isikud ka vastutust.
Siinkohal palve: kui graafikujärgsest jäätmeveost ei piisa, palun tellige lisatühjendus.
Valla uuest
jäätmehoolduseeskirjast
Alates 1. juunist 2011 kehtib Raikküla
valla ajakohastatud jäätmehoolduseeskiri,
mis täpsustab ja rakendab riiklikku jäätmealast seadusandlust. Jäätmehoolduseeskirjaga saab tutvuda valla kodulehel või
vallavalituses.
Üheks olulisemaks muudatuseks on
see, et jäätmeseadus ei luba enam alaliselt kasutuses olevate elamutele korraldatud jäätmeveost vabastuse andmist
ning ettenähtust harvema tühjendussageduse lubamist. Samuti on suvekodud
suveperioodil kohustatud üldise jäätmeveoga liituma.
Jäätmehoolduseeskirja lisana on nüüd
sest olemas ühise jäätmemahuti kokku
leppe vormipõhi.
Eeskirja on lisatud ka jäätmete üleandmise kord jäätmekotiga. Selle kohaselt
tuleb siis sõlmida vedajaga kirjalik leping,
milles on kirjeldatud jäätmekoti paiknemine, suurus, arv jms. Jäätmekotiga üleandmisel tuleb tagada, et kott ei lekiks ja oleks
kaitsud niiskumise, loomade juurdepääsu
jne eest. Samuti peab majapidamises olema korraldatud biolagunevate jäätmete
kompostimine ja taaskasutatavate jäätmete
käitlemine.

Vallavalitsuse maa- ja
keskkonnaspetsialist Tiina Tubli

Ohtlike jäätmete kogumisring
Laupäeval, 9. juulil 2011 toimub Raikküla vallas ohtlike
ja elektroonikajäätmete kogumine.
Peatuskoht ja kellaaeg:
Koikse teeristis			
Lipa külas koolimaja juures
Raikküla külas klubi juures
Purku külas bussijaama parklas

9.30–10.00
10.30–10.45
11.00–11.15
11.35–11.50

NB! Kellaajad võivad nihkuda, seega peaks varuma veidike aega ja
kannatust. Palume kogumisringil jäätmed isiklikult üle anda.
Projekti viib läbi MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus
(KEJHK). Lisainfo KEJHK telefonil 38 52 200 või
maa- ja keskkonnaspetsialistilt 48 65 519
Kogumisringe teenindab AS Väätsa Prügila.
Projekti rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
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Pakume abi puudega inimese hooldajale
Kes aitaks puudega inimese hooldajat?
Kuidas pakkuda sisukat ajaveetmist erivajadusega inimesele?
Alates 1. maist 2011 on hoolduskoormusega tööealisel isikul, kes hooldab erivajadusega täiskasvanud inimest, võimalik
kuue kuu mahus kasutada tasuta kombineeritud kodu- ning päevahooldusteenust
koostöös AS Hoolekandeteenused viie
hooldekoduga. Need on Sõmera, Sillamäe,
Erastvere, Rakvere ning Raplamaal Märjamaa vallas asuv Mõisamaa.
Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetse suuna “Pikk ja kvaliteetne tööelu” meetme
1.3.3 raames on rahastatud pilootprojekti
“HOTE – kombineeritud kodu- ja päevahooldusteenuste pakkumine hoolduskoormusega isikute töölesaamise toetamiseks.”
Teenuse eesmärk on võimaldada hooldajal leida tööd või vältida töö kaotamist
hooldamise tõttu, pakkudes hooldajale
määratud mahus hooldusvaba aega.
Laiaulatuslikumaks ja pikemaks eesmärgiks on kujundada uus lisateenus AS
Hoolekandeteenused teenuste paketis.
Kus teenust pakutakse? Koduhooldusteenust pakutavad kolm koduhooldustöötajat teenuse soovija kodus üle kogu
Raplamaa. Päevahoiuteenust osutavad kaks
päevahooldustöötajat Mõisamaa Hooldekodu päevakeskuse juures.
Mida täpsemalt Rapla maakonnas
pakutakse? Teenust pakutakse 30 soovijale, ühele isikule kokku kuni kuus kuud
(see maht on võimalik hajutada ka pikemale perioodile). Pakutakse kas kodu
hooldusteenust (kuni 48 tundi kuus) või
päevahooldusteenust (8 tundi päevas kuue
kuu mahus) eraldi või omavahel kombineerituna. Koostööd tehakse ka Raplamaa kohalike omavalitsuste sotsiaalosakondadega,
kes on abiks esmase hooldusvajaduse kaardistamisel.
Kui kaua projekt kestab? Projekti
abikõlbulikkuse periood on 1.09.2010 kuni
30.06.2012, kestus 22 kuud. Teenust pakutakse kuni 30.04.2012.
Kellele on teenus suunatud? Teenus
on suunatud erivajadusega täiskasvanud
isiku tööealisele hooldajale, kelle hooldamise koormus takistab töist või erialast tegevust või võib viia hooldaja loobumiseni
oma tööst.
Kes on teenuse otsene saaja? Mistahes
erivajadusega täiskasvanu: eakas, dementne, psüühilise või füüsilise erivajadusega,
kellel on probleeme iseseisva toimetulekuga, kodunt väljasaamise, suhtlemisvaeguse
või mõtestatud päevategevuse leidmisega.

Mille poolest erineb teenus KOV
juures pakutavast avahooldusteenusest? Kombineeritud asendushooldusteenust pakutakse kuue kuu ulatuses tasuta,
lisaks koostatakse aktiveeriv tegevusplaan
teenusesaaja soove, võimeid ja eripära arvestades, et paraneksid või säiliksid toimetulekuoskused võimalikult paljudes valdkondades.
Samuti ei pea ootama pikalt rehabilitatsiooni- ega ka hooldekodu järjekorras.
Teenust on võimalik saada kohe, vastavalt
Puuetega Inimeste Õiguste Konventsiooni innovaatilisele ja uudsele lähenemisele
– abi pakutakse sellele, kes ise tunneb, et
seda vajab, mitte ainult sellele, kellele abi
on määratud. Päevahooldusteenuse puhul
kaetakse ka hooldatava transpordikulud
päevakeskusse vastavalt kokkuleppele.
Mida teenus sisaldab? Turvalise
keskkonna tagamist, abi hooldus- ja hügieenitoimingutel, vajadusel raviskeemi
järgimist, huvitegevustesse kaasamist, abi
ja tuge sotsiaalsel suhtlemisel, hooldatava
esindaja nõustamist hooldusaluse vajaduste
ja toimetuleku ning hoolduse osas.
Koduhooldusteenust osutatakse tööpäeviti kell 7–20, vajadusel kokkuleppeliselt
ka väljaspool määratud kellaaega. Päevahooldusteenust pakutakse päevakeskuses
kell 8–16.
Millised on teenuse saamist takistavad asjaolud? Teenuse osutamine projekti raames ei ole võimalik juhul kui: klient
vajab õendusabi, alaline elukoht on liiga
kaugel teenust pakkuvast hooldekodust, et
teenust efektiivselt osutada, koduhoolduse
vajadus on pikemaajaliselt püsivalt suurem
kui 48 tundi kuus, kliendi hooldaja ei ole
võimeline või huvitatud tööalase tegevuEuroopa Sotsiaalfondi prioriteetse
suuna “Pikk ja kvaliteetne tööelu”
meetme 1.3.3. “Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed” “HOTE
projekt– kombineeritud kodu- ja
päevahooldusteenuste pakkumine
hoolduskoormusega isikute töölesaamise toetamiseks” nr.1.3.0301.10
- 0091
TAHAD TÖÖLE SAADA?
AGA EI SAA, SEST HOOLDAD
TÄISKASVANUD LÄHEDAST!
Alates maist 2011 pakutakse Raplamaal (ka Raplamaaga piirnevates
lähivaldades) 6 kuu mahus tasuta
hooldusabi mistahes erivajadusega
inimesele ja tema tööealisele hooldajale, kelle hoolduskoormus takistab

se leidmisest või jätkamisest, kliendil on
akuutne sõltuvus.
Mida teha kui eeltoodu põhjal teenusesaajate hulka ei sobi? Erijuhud ja
täiendavad teenused võidakse kokku leppida igal konkreetsel juhul eraldi, kujunevalt
teenuse saajate koguhulgast. Eesmärk on
individuaalne lähenemine igale üksikjuhtumile eraldi.
Milline on teenuse dokumentatsioon?
Kliendileping, tervisetõend, hinnang hooldatava hooldusvajadusele, kliendi profiilikirjeldus, individuaalne tegevuskava,
kokkuvõte teenusel viibimisest, tagasiside
küsimustik.
Milline on teenuse maksumus? Tasuda tuleb, mõistagi soovi korral, päevase
toitlustamise eest päevahooldusteenuse puhul Mõisamaa Hooldekodus. Lõunasöögi
hind on 1.12 eurot. Kõik ülejäänud kulud
kaetakse projekti vahenditest.
Kelle poole huvi ja küsimuste tekkimisel pöörduda?
Projekti töömeeskonda Raplamaal
kuuluvad: üle-eestiline projektijuht Evely
Murekas. Raplamaa piirkondlik mentor on
Thea Janson. Koduhooldustöötajad Raplamaa piires on Helen Võting ja Liina Vesso
Märjamaalt ja Suivi Vaga Kehtnast. Päevahooldustöötajad Mõisamaa Hooldekodus
on Marju Koks ja Tiina Liiv.
Projekti kohta täpsemalt: AS Hoolekandeteenused koduleht: WWW.hoolekanne.ee.
http://www.hoolekanne.ee/uus/pages/
est/projektid-ja-koostoeoe/teenusearendusega-seotud-projektid.php.

tööd leida või tööl käimist jätkata.
Hooldusabi osutatakse AS Hoolekandeteenused vahendusel.
Päevahooldusteenust pakutakse
Märjamaa vallas Mõisamaa Hooldekodu päevakeskuse juures tööpäeviti
kell 8–16.
Transport päevakeskusse (sõltuvalt
vahemaast) on teenusesaajale tasuta.
Koduhooldusteenust pakuvad kaks
koduhooldustöötajat Rapla maakonnast.
Päeva- ja koduhooldusteenust on
võimalik omavahel kombineerida.
Võta julgelt ühendust!
Info ja kontakt: Tel: 53 365 275
E-post: thea.janson@hoolekanne.ee
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Peretoetuste maksmine 16-aastastele ja vanematele õppuritele
16aastastele ja vanematele lastele, kes
lõpetavad tänavu põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse, lõpetatakse peretoetuste maksmine alates kooli
lõpetamisele järgnevast kuust.
Kui õpinguid jätkatakse samal kalendriaastal niisuguses õppeasutuses, kus
õppimine annab õiguse peretoetustele,
siis makstakse suvekuudel saamata jäänud toetus välja tagantjärele ning jätkatakse igakuist maksmist kuni õppimise
lõpetamise või 19aastaseks saamiseni.
Igal lapsel on õigus lapsetoetusele
kuni 16aastaseks saamiseni. Toetuse suurus pere esimesele ja teisele lapsele 2011.
aastal on 19,18 eurot kuus ning pere kolmandale ja igale järgmisele lapsele 57,54
eurot kuus.
Lapsel, kes õpib põhikoolis, gümnaasiumis või põhihariduse baasil kutseõppeasutuses või kes on põhihariduseta ja
õpib kutseõppeasutuses, on õigus lapsetoetusele kuni 19-aastaseks saamiseni.
19-aastaseks saamisel makstakse toetust

Kõigile
sünnipäevalastele
päevi pikki,
ilusaid,
aastaid palju ja
toredaid!

õppeaasta lõpuni.
Kui laps pärast 16-aastaseks saamist
ei õpi, siis ei ole tal ka õigust lapsetoetusele. Nii lõpetatakse lapsetoetuse maksmine alates juulikuust väga paljudele
tänavu põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse lõpetanud 16aastastele ja
vanematele lastele.
Kui õpinguid jätkatakse samal kalendriaastal õppeasutuses, kus õppimine
annab õiguse peretoetustele, siis pärast
Eesti Hariduse Infosüsteemist õpingute
jätkamise kohta andmete saamist makstakse suvekuudel saamata jäänud toetus
välja tagantjärele ning jätkatakse igakuist
maksmist kuni õppimise lõpetamiseni
või lapse 19-aastaseks saamiseni.
Kui 16-aastane laps asub õppima välisriiki, siis peretoetuse saamiseks peab
lapse Eestis elav perekonnaliige esitama
pensioniametile välisriigi vastava õppeasutuse tõendi, millest selguks, et laps
jätkab õpinguid.
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Raikküla Valla Leht
Väljaandja Raikküla Vallavalitsus
www.raikkyla.ee

Matuseauto teenus ja krematooriumitransport. 5660 1548
Soodsatel tingimustel anda rendile poeruumid koos sisustusega
Purku masinakeskuse
territooriumil.
Info telefonil 565 5884

Organismi test ja personaalsed toitumisnõuanded vastavalt näitajatele.
Soovitused ka kaalualandamiseks ja
organismi puhastuseks.
Raikküla raamatukogus 29.06
Broneeri aeg tel. 502 7720 Kristiina
Teostame kalmude korraldus-,
hooldus- ja kujundustöid Rapla ja
Juuru kalmistul. Tel 5340 6461,
kalmudkorda@gmail.com
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