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Käes on koolivalikute tegemise aeg
Praegusel reformideküllasel ajal on paljud lapsevanemad valikute ees, millisesse
kooli oma laps panna, kui tal on ees kas
lasteaia lõpetamine või pole olemasolevas
koolis enam kooliastmeid, kus õppida.
Järgnevalt tahan selgitada ja põhjendada, miks langetada valik just oma kodukohakooli, Kabala Lasteaia-Põhikooli
kasuks.
Vaatamata välisele ja kaudsele survestamisele on nii mõnigi lapsevanem
langetanud otsusese suure linnakooli
kasuks, kus laps on üks väga paljudest.
Nad põhjendavad oma valikuid renoveeritud ja säravate majade, klassiruumide ja
õpitingimustega. Julgen väita, et väikeses koolis on väikesed klassid ja täpselt
nii palju lapsi, et õpetaja näeb, kuuleb ja
märkab kõike ja kõiki enda umber.
Jääbki üle otsustada, kas valida renoveeritud maja, uhked ruumid koos sisustusega ja suurem anonüümsus või olla
kogu aeg nähtaval ja tähelepanu keskmes
ja lasta areneda individuaalsusel.
Tähelepanu jagub igale lapsele
Meie koolis ei saa ükski õpilane kurta tähelepanu puuduse üle. Õpilasi on 58
ja nad jagunevad kuue klassikomplekti
Raikküla valla seenioride klubi
„Nooruskaja“ kutsub
NALJAPÄEVAL,1. aprillil kell 14
Raikküla Kultuurikeskusesse
HUMOORIKAS ESTRAADIKAVA
„Kolmekesi paaris“
Etenduses kõlavaid kupleesid,
intermeediume, romantilisi viisikesi ja sketše
esitavad näitlejad
PEETER KALJUMÄE ja MEELIS
SARV.
Etendus 1 vaheajaga

peale nii, et iga klass on paraja suurusega
tagamaks õpetajapoolset märkamist. Personaalsest lähenemisest annab kinnitust
see, et õpetust saavad ka individuaalset
õppekava (IÕK) omavad õpilased. IÕK
realiseerimise põhieeldus on, et laps saab
eduelamuse ja tunneb õpirõõmu temale
kohandatud õppekava soorituste kaudu.
Individuaalsest lähenemisest annab
meie koolis tunnistust ka pikapäevarühm, õpiabitunnid ja konsultatsioonid,
mis määratakse vajaduse korral õppijale
Töötab puhvet
Osamaks 5 EUR
Samal päeval avame ka
VANAAEGSETE MÄNGUASJADE
NÄITUSE, mis jääb lahti kuuks
ajaks.
Äraarvamismängu NUKUKESE
„VANUS“ õigesti vastaja saab
auhinna.
Näitust saab külastada alati teile
sobival ajal,
kui helistate ette tel 5160783.

igal veerandil, lisaks õpetajate igapäevane suunamine vastavalt vajadusele, logopeedi individuaaltunnid ja konsultatsioonid. Haridusliku erivajadusega lastega
(HEV) tehtavat tööd koordineerib koolis
õppealajuhataja Jaanika Voomets.
Tihedat ja tõhusat koostööd oleme
teinud ka Raplamaa Õppenõustamiskeskusega, mille spetsialistid on abiks olnud
nii õpetajate kui ka lastevanemate nõustamisel ja toetamisel. Koostöö Raikküla
valla sotsiaalnõunikuga on saRaikküla valla laste suur laulupäev
„LAULULIND 14”
toimub 21. aprillil kell 12
Raikküla Kultuurikeskuses.
Buss: Purkust 10.30,
Kabalast 10.45, Lipalt 11.00.
Pühapäeval, 22. aprillil kell 12
toimub
Raikküla Kultuurikeskuses
SÜDAMENÄDALA PEREPÄEV.
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muti tõhus ning võib öelda, et
tugivõrgustiku loomine individuaalse lähenemise tarbeks on käepärast
ja kohene.
Palju esinemisvõimalusi
Hoolekogu märtsikuises töises arutelus tulid esile veel paljud positiivsed küljed individuaalsest lähenemisest. Toon
esile laste muusikalise koolitamise ja esinemisjulguse arendamise, mis tuleb esile
muusikaringide ja kooliürituste kaudu.
Kuna lapsi on vähe, moodustub mudilasja lastekooride koosseis peaaegu kõigist
õpilastest, kes laulmisest vähegi lugu
peavad. Muusikaõpetaja Anu Siniroht on
andekas ja hooliv ning Laululinnu konkursil on esineda soovijatest järjekord
ukse taga!
Esinemisjulgus ja -soov pannakse
proovile ka näiteringis ning traditsioonilistel jõulukontsertidel. Lisaks on näitlemis- ja esinemisjulgust treenitud viimasel
kahel aastal hoopis inglise keeles. Õpetaja
Salle Nurmeta korraldusel on ingliskeelsete näidendite võistlus hoo sisse saanud
juba eelmisel õppeaastal.
Lisaks laulmisele ja näitlemisele on
meie lapsed saavutanud maakondlikel
spordivõistlustel üliedukaid tulemusi.
Oleme avastanud nii mõnegi noore ande,
mida koostöös lapsevanemaga põhjalikult arendada tuleks.
Edukas koostöö lastevanematega
Just koostöö vanematega on valdkond, mida algklassides ja lasteaiaski
edukaks võib pidada. Lapsevanemad
osalevad meelsasti üritustel, mida algklassiõpetajad iga veerandi jooksul koos
korraldavad.
Põnevaks on kujunenud kooli õppealajuhtaja, matemaatikaõpetaja Jaanika
Voometsa algatusel II ja III kooliastme
veerandilõpu viktoriinid, mis võtavad
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kokku õppematerjali ja haaravad ka õppekäikudel kuuldu-nähtu.
Loodushariduse suunitlusega
õppekava
Rääkides kooli õppekava loodushariduse suunitlusest, peab ütlema, et tänu
KIKi (Keskkonnainvesteeringute Keskuse) projektidele ja RMK (Riigimetsamajandi Keskuse) loodusharidusprogrammidele on meie õpilased saanud piisavalt
õppida õues vahetus looduskeskkonnas
ja klassiruumist väljas. Kõiki õppesõite
rahastab kas KIK, RMK või Raikküla
Vallavalitsus.
Tulevikuplaanides on luua loodusring, kaasates huvilisi lapsevanemaid, ettevõtjaid ja arvestades paikkonna eripära
ning võimalusi.
Head plaanid on koostöös Kabala
Spordimajaga, kelle juht Euroopa Liidu
rahastuse toel on loomas terviserada kooli vahetus ümbruses. Kool näeb oma osa
just õpperadade loomisel. Samas toetab
terviseraja arendus ka meie tervisedenduslikku tegevust, sest oleme ju tervist
edendav kool/ lasteaed. Osaleme oma
võistkonnaga igal aastal KEAT (Kaitse
end ja aita teist) terviselaagrites. Traditsiooniline kooli sünnipäevajooks ,,Kabala kablutamine” kogub populaarsust
ka väljaspool maakonda, rääkimata oma
kooli suurte ja väikeste osalemisest.
Kooli ümbruses on suurepärane loodus, mis pakub kõigi oma võimalustega
õppimisvõimalusi justkui mängeldes ja
võimaldab iga meeleorganiga tajuda loodust enda ümber. Senised IV veerandi
õuesõppetunnid on lastele küll väga meelepärased olnud.
Käesoleva õppeaasta jooksul on meie
õpilased esindanud oma kooli ka maakondlikel aineolümpiaadidel ja meeskonnavõistlustel ning saavutanud arvestatavaid tulemusi.

Uued investeeringud
Kaasaegne õppimine kolib suures
osas arvutisse ehk veebimaailma, mis
võimaldab teha edukalt koostööd, oma
oskusi-teadmisi arendada ja eakaaslastega võisteldagi. Osaleme matemaatikavõistlusel Känguru, pranglimises ja majandusmängus Creatlon.
Meie kooli võistkond on maakonnas
edukalt võistelnud emakeele ja kultuuri
võistlusmängus emakeeleõpetaja Signe
Talisoo juhendamisel.
Meie kooli infotehnoloogia riist- ja
tarkvara saab uue õppeaasta hakul uue
näo: Tiigrihüppe SA ja Raikküla valla
eelarve toel tulevad arvutiklassi uued arvutid ja plaan on ka suurem osa klassidest arvutitega varustada.
Kõige suuremaks investeeringuks sel
aastal on koolimaja katuse renoveerimine, mille ettevalmistustööd on käsil. Ehitamisega loodetakse alustada juunikuu
teises pooles.
Tulevik on paljutõotav, katus pea kohal, ruumid soojad ja valgustatud, õpetajad ootel, bussiliin sõidab ning huviringid
töös – kõik see toetab igapäevast õppekasvatustööd. Lisaks vahvad tunnivälised
ja traditsioonilised üritused, mis koguvad
populaarsust üha enam. Oleme õpilaste,
vanemate ja kogukonna jaoks olemas ja
valmis andma igati kvaliteetset haridust,
arvestades sealjuures iga üksiku individuaalset eripära ja vajadusi! Näib võibolla ideaalilähedane, aga me püüdleme
sinnapoole ja oleme südamest tänulikud
Teile, kes te seda hinnata oskate ja oma
lapse Kabala Lasteaeda-Põhikooli õppima toote! Kohtumiseni!
Kabala Lasteaia-Põhikooli
direktor Maire Roht

Kasutasime kõiki suusaveerandi võimalusi
Talispordiveerand möödus meie koolis
suusatamise tähe all. Tuiskudest ja külmadest hoolimata saime pikalt lumel olla.
Kooli suusabaas on korralik ja täieneb pidevalt, ükski laps ei jäänud varustamata.
Suusaõpet andsime klassikalisel (800 m)
ja uisustiili radadel. Viimane lookles 2,5
km pikkuselt läbi metsatukkade ja avarate väljade pikkade laugete tõusude ja
laskumistega.
Õpilased harjutasid suusatamist suure
hoolega nii tundides, trennides kui ka vabal ajal.
6. märtsil selgusid Kabala kooli suusata-

mise vabastiili medalivõitjad: Joel Düüna
(5. kl), Keiti Ekart (5. kl), Anete Düüna
(8. kl) ja KaarelPiirsalu (6. kl). 1.–2. klassi võitjad klassikalisel rajal olid Rudolf
Lokkota (2. kl.) ja Carolin Volt (2. kl).
Koolis toimus ka pikima distantsi läbimise võistlus 40 minuti jooksul, mille võitsid Joel ja Anete, kes läbisid vastavalt 10
ja 9 km.
Raplamaa koolinoorte suusatamise MV-l
läks meil hästi. Kaarel ja Anete tõid ära
5. koha.
Meie vaprad teatevõistkonnad said maakonna EV-l 6. ja 7. koha. Algklasside

piirkondlikul Järvakandis saavutasid Carolin (2. kl) ja Marcus Volt (4. kl) I koha,
Ander Remmelgas (2. kl) II ja Tairi Tali
(4. kl) III koha. Käisime ka mõnedel lahtistel suusavõistlustel nädalavahetustel
ning vahepeal jõudis 1.–4. klassi rahvastepallivõistkond ära tuua väga tubli 4.
koha väikeste põhikoolide arvestuses.
Oli tõesti ilus ja tegus talv ja õpilased on
meil vahvad.
Kehalise kasvatuse õpetaja
Reet Tiisaar

Raikküla Valla Leht

3

Hästi määratud koha-aadress viib kohale
Inimesed puutuvad oma elus kokku paljude kohanimede ja aadressidega. Tundub ju endastmõistetavana ja loomulikuna, et iga aadress ja kohanimi on kõigile
üheselt mõistetav ja arusaadav.
Tänapäeval on võimalik väga palju
asju korda ajada interneti teel aga peab
arvestama, et masinatega andmete töötlemisel ei ole oluline, kas aadressiks märgitakse mingi suvaline sümbolite jada või
kaunis sõna. Samas on inimese jaoks vägagi tähtis, milline on tema aadress, mille
järgi teda leitakse.
Koha-aadress ei ole kellegi isiklik
omand, vaid kuulub avalikku ruumi.
Koha-aadress teenindab nii objekti omanikku kui ka kõiki teisi inimesi, kes selle
objekti andmeid kasutavad. Arvestama
peab ka avalike huvidega ja seadustega.
Kohanime roll on eelkõige koha tähistamine, kuid kuna Eesti riik on põhiseaduse kohaselt loodud ka eesti keele, kultuuri ja rahvuse säilimise eesmärgiga, siis
peab ka kohanimede ja koha-aadresside
valikul järgima nii keele kui ka kultuuri
nõudeid, sest need on avaliku keeleruumi
osa.
Aadressi määramise põhieesmärk on
tagada, et otsitav objekt oleks hõlpsasti
leitav ja elutähtsad üksused – kiirabi,
päästeteenistus, politsei – jõuaksid kriisiolukorras sihtkohta kiiremini. Vallavalitsuse ülesanne on kohanimede ja
koha-aadresside korrastamine vastavalt
Vabariigi Valitsuse poolt 20. detsembril 2007 vastu võetud määrusele nr 251
„Aadressiandmete süsteem“(ADS süsteem).
Määrus sätestab koha-aadresside
määramise ja esitamise, aadressiandmete töötlemise ja aadressiteenuste osuta-

mise ühised põhimõtted. Määruse alusel
loodud süsteem on käivitatud käesoleva
aasta algusest ning sellega on liidestunud
Maaregister, osaliselt Ehitisregister ja
Kohanimeregister.
“Aadressiandmete süsteemis” on toodud koha-aadressile esitatavad nõuded.
Eelkõige peab koha-aadress vastama eesti
keele õigekirjareeglitele, ei tohi sisaldada
võõrtähti ega olla vanas kirjaviisis jne.
Aadressitoiminguid ja otsuseid võib vallavalitsus teha omal algatusel, kuid seda
võib teha ka riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse ning juriidilise või füüsilise
isiku taotluse alusel. Eraomandis olevale
aadressiobjektile koha-aadressi määramise või muutmise kavatsusest teavitatakse
omanikku ja küsitakse tema arvamust.
Suure osa lähiaadresside muutmised on
juba tehtud Maaameti soovitusel. Maaamet arvestab ainult Eesti Keele Instituudi soovitusi. Info www.maaamet.ee
Maatüki (katastriüksuse) lähiaadressi (nime) muutmiseks peab maa omanik
võtma ühendust Raikküla Vallavalitsuse
peamaakorraldajaga, et koos leida sobiv
lähiaadress. Lähiaadress (nimi) on kohaaadressi viimane komponent.
Kohaaadressi muutmine toimub Raikküla Vallavalitsuse korralduse alusel ja
on tasuta, ADS süsteemi kaudu muudetakse koha-aadress nii Maakatastris kui
Kinnistusametis tasuta. Teistele teenusepakkujatele peab katastriüksuse omanik
lähiaadressi muudatustest ise teatama.
Muudatuste tegemine võtab aega paar
nädalat peale korralduse väljaandmist.
Eraomandis olevale katastriüksusele
koha-aadressi määramise või selle muutmise kavatsusest teavitab vallavalitsus
omanikku või haldajat kirjalikult, küsi-

Jüriöö ülestõusule pühendatud

PAKA MÄE JOOKS

Täiskasvanute ja veteranide orienteeruv stardiaeg 19.00

Algus kell 18.00 Paka mäel

Registreerimine 30 minutit
enne jooksu starti.

19. aprill 2012
Distants ~ 2 km

Võistlusklassid:
Tüdrukud, poisid 7aastased
ja nooremad
Tüdrukud, poisid kuni 10aastased
Tüdrukud, poisid kuni 13aastased
Tüdrukud, poisid kuni 16aastased
Täiskasvanud: naised, mehed
Veteranid: naised 35+, mehed 40+

• Iga vanuseklassi kolme paremat
tüdrukut/poissi, naist/meest
autasustatakse medaliga.
• Suure pere karikas.
• Kiireimale jooksjale auhind.
• Tee ja küpsised.

des tema arvamust. Omanik või haldaja
peab kirjaliku arvamuse esitama teate
saamisest alates 15 päeva jooksul. Arvamuse tähtajaks esitamata jätmise korral loetakse, et aadressiobjekti omanik
on koha-aadressi määramisega või selle
muutmisega nõus.
Ehitisregistris mitteolevatest
hoonetest
Raikküla vallas on veel hooneid, mis
ei ole Ehitisregistris registreeritud. Peale
Ehitisregistri täielikku liidestamist ADS
süsteemiga muutuvad väga keeruliseks
tehingud kinnistutega, millel asuvad hooned ei ole registreeritud või hoonete arv
ja suurus ei vasta tegelikkusele. Ootamatuste vältimiseks on mõistlik küsida majandusnõunik Uno Marksoni käest telefonil 5116033, milline on olukord ja kuidas
seda parandada.
Maareformist
Vallas on veel päris mitmed maa taotlejaid, kes ei ole lõpetanud maa erastamise toiminguid.
Mõistlik oleks asjaga usinamalt tegelema hakata, kuna valmistatakse ette seadust erastamise toimingute lõpukuupäevadega ja maa erastamine sellisel kujul,
kui oli plaanitud, ei pruugi õnnestuda.
Segaduste vältimiseks tuletan meelde
kõigile, et maa, mis ei ole erastatud, tagastatud ega munitsipaliseeritud kuulub
senikaua Eesti Vabariigile ja igasuguseks maa kasutamiseks tuleb luba küsida
Maaametist.(www.maaamet.ee)
Peamaakorraldaja Tiit Olju
4865519
tiit.olju@raikkyla.ee
Raikküla valla buss
võistlejate transpordiks:
kell 16.35 Purku
kell 17.00 Rapla
kell 17.35 Lipa
kell 17.40 Kabala
Peale jooksu bussi transport samade
peatustega ka tagasi.
Võistluste juhend, rajaskeem ja info
alates 05.04.2012 Kabala Spordimaja
kodulehel – www.kabalasm.ee
Tarmo Rahuoja
Kabala Spordimaja
53 054 485
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Raikküla Kultuurikeskus jätkab tegusalt
Alustan aasta algusest, et anda lugejatele väike ülevaade vahepeal tehtust.
Kolmekuningapäeval, 6. jaanuaril viis
ansambel Enelas oma lauludega killukese talverõõmu Rapla hooldekodu rahvale,
19. jaanuaril kõlasid Enelase lauluviisid
aga Valtu seltsimajas seenioride klubi
Koduläte koosviibimisel.
22. jaanuaril oli kultuurikeskuse ja
seenioride klubi Nooruskaja ühise ette
võtmisena kontsert, kus esinesid Rapla
seeniorite tantsurühm ja Raikküla ansambel Enelas. Ühises teelauas, kust ei
puudunud ka tavapärane võileivatort
(ikka Marju Männimägilt), jätkus juttu
kauemakski.
Enelase valsilood kutsusid tantsupõrandale tuure tegema. Mõnusa pühapäevase pärastlõuna veetsid kultuurikeskuses
need, kes tulid kontserti kuulama-vaatama.
27. jaanuaril oli valla eakatel meeldiv
võimalus osaleda seeniorkruiise tutvustaval infopäeval laeval Batlic Oueen.
15. veebruarist alates on võimalus
kultuurikeskuse fuajees vaadata Eino Jõesare fotonäitust. Seekord on fotod suures
formaadis (9 x A4 ja 4 x A4). Imeline!
Eesti Vabariigi 94. aastapäeva peoõhtu toimus 23. veebruaril. Avasõnadele ja
hümnile järgnes vallavanem Jaan Truutsi
tervitus.
Kontsert Vigala meeskvintetilt. See
oli täiesti professionaalne esitus! Juhendaja Olavi Meeles rääkis vahele tõestisündinud lugusid, mis on juhtunud laulumeestega kontsertreisidel.
Tantsumuusika oli ansamblilt Prominent. Kandvamaks jõuks laval oli aga
õhtu külalisesineja Erich Krieger, kes
alustas etteastet lauluga „Mu isamaa armas“. Rahvas tõusis püsti ja laulis kaasa,
võimas ühendkoor oli.
Erich Kriegeri poolt juba rahvale tuntuks saanud laulud meelitasid esimeste
taktidega rahva tantsupõrandale. Kui lavale astus vallavanem Jaan Truuts, kes
ansambliga kaks laulu esitas, oli aplaus
nii tugev, et koos Kriegeriga tuli esitamisele ka kolmaski laul.
Kui kellaaeg kuulutas 24. veebruari
kättejõudmist, sooviti kõigile head vabariigi aastapäeva.
10. märtsil laulis ansambel Enelas
Järvakandi meesansambli 11. sünnipäeval nii: sõprust sa kalliks pea, siis ka kui
hall on pea – laulurõõm hoiab kõiki meid
noorena…

Laste tööd tõid
arvukalt vaatajaid
10.
märtsist
kuni kuu lõpuni
on kultuurikeskuse fuajees Kabala,
Purku ja Lipa lasteaia laste tööde näitus „Meisterdame
jääkmaterjalidest“
ja saalis saab vaadata Raplamaa kultuuritöötajate tööde
näitust, mis valmisid Rapla Kaasaegse Kunsti Keskuses
Ansamblil Enelas on olnud arvukalt esinemisi.
Kairi Orgusaare juFoto erakogust
hendamisel.
Ühel
tuulisel
naisrühm (juhendaja Kadri Väli), Alu semärtsihommikul oli aga kultuurikeskus garühm (juhendajad Anne Paluoja ja Alsiginat-saginat täis. Valla bussiga saabu- mar Rahuoja), Raikküla Kultuurikeskuse
sid Kabala, Purku ja Lipa lasteaia lapsed folkloorirühm Ristik (juhendaja Kersti
koos õpetajatega näitusi kaema. Nüüd oli Saia).
võimalus imetleda enda kätetööd ja vaaLuuletusi kaunist emakeelest, mis
data, mida põnevat on teised meisterda- olid põimitud rahvatantsudega üheks ternud.
vikuks, lugesid Kärt-Tiia Kipper ja Ene
Päev enne koolivaheajale minekut Kangur.
külastasid näitusi Raikküla kooli õpilaKaunis emakeel kestab põlvest põlve.
sed, õpetajad ja kasvatajad. Suure imes- Kaunis on ka seegi, kui erinevate põlvtusega vaadati, mida kõike saab teha kondade rahvatantsijad kergejalgselt tantjääkmaterjalidest. Erilise vaatluse all oli suringis keerlevad. Suure aplausi teenisid
aga „aiand“, neid nippe taimede kasva- lasterühma poisid tantsuga „Tikkuristi“.
tamiseks proovib nii mõnigi kodus järele
Kes ükskord tantsule on ulatanud käe,
teha.
ei pääse sellest iial vabaks, küll sa näed
Nii rohkelt näitusekülastajaid – see on – need read on kirjutanud oma väikesse
ju tore, et tuntakse huvi, mida on tehtud! luuleraamatusse Anne Sildna Raplast,
Emakeelepäeval käis näitusel sadakond kes on ka ise rahvatantsija.
ja rohkemgi külastajat.
Päev luule ja rahvatantsuga hakkas
Tänusõnad tööde meistritele, õpe- jõudma finaali. Tänusõnad, lilled, meetajatele ja Kabala kooli direktor Maire ned juhendajatele ja tantsijatele. Siis tuli
Rohtile, kes selle toreda näituse Raiküla aga üllatusena Alu segarühmalt „SünniKultuurikeskusele pakkus!
päeva valss“, õnnitlus sünnipäevalapsele
Kadri Välile, kes on ise Alu segarühma
Emakeelepäeva tähistamine
tantsija.
Sõnasepp Kristjan Jaak Peterson oli
„Oige ja vasemba“ ühises ringis oli
esimene, kes kiitis luules taevani eesti lõputants.
keele ilu ja ennustas selle keele püsimaSeitsmekümnele rahvatantsijale, kes
jäämist. Keel on parim viis väljendada Raikkülas esinesid, ikka kerget tantsuoma mõtteid ja tundeid teistele arusaada- jalga! Juhendajatele jõudu ja jaksu – nii
vamal moel. Kirjapandud mõtted kesta- saavad esinemisvalmis jälle uued ja uued
vad põlvest põlve.
rahvatantsud.
Emakeelepäeva (14. märtsil) tähisPäev luule ja rahvatantsuga oli silmatasime 11. märtsil luule ja rahvatantsu- le, hingele, südamele…
ga. Eriliseks tegi päeva see, et tantsisid
erinevate põlvkondade tantsurühmad:
Raikküla Kultuurikeskuse
Rapla Ühisgümnaasiumi lasterühm (jujuhataja Ene Kangur
hendaja Anne Paluoja), Rapla Vesiroosi
Gümnaasiumi noorterühm (juhendaja
Kersti Saia), Raikküla Kultuurikeskuse
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Vastlatrall tõi kokku Purku suured ja väikesed
24. veebruari keskpäeval algas Purku külas Kaivi Trans OÜ territooriumil vastlapäeva trall. Ühtlasi tähistati ka Eesti vabariigi
94. aastapäeva ja süüdati küünal endise Järvakandi lasteaia-põhikooli pargis asuva Vabadussõja ausamba jalamil.
Ilm oli talviselt mõnus ja osales üle saja inimese, kõik Purku
küla suured ja väikesed. Sellist rahvahulka koos toimetamas ei
ole ammu nähtud! Isegi kaugemat rahvast oli kohale tulnud.
Kelgumägi oli piisavalt libe, et välja selgitada kõige pikema
liu laskja. Hoovõtmised ei tahtnud lõppeda, sest ikka tundus
kellelegi, et just nüüd tuleb temal see kõige pikem liug!
Järgnesid segavõistkondade vahelised teatevõistlused lastele ja täiskasvanutele. Võistejad pidid kihutama Soome kelguga,
puidust litrit ning põhupalli taga ajama ning muid vahvaid vigureid tegema. Meeskondadele elati häälekalt kaasa ja naerukilgetest kajas kogu plats. Samaaegselt said huvilised õhupüssist
märki lasta. See ala tõi just meestel ja poistel sära silmadesse
ja naeru suule.
Margit Düüna oli kohale tulnud hobustega. Saanisõidu ootamise järjekorrad olid pikad, julgemad said ka hobuse seljas
sõita.
Koolimajas kinnitati keha hernesupiga, mille keetis Sveta
Grünbaum. Nii maitsavat suppi ei leidu kogu Eesti peale kokku! Laualt ei puudunud ka seajalad. Vastlakuklid ja kuum tee
olid igati heaks vastlamagustoiduks.
Sellega ei olnud päev veel lõppenud. Toimus autasustamine
ja soovijatel oli võimalus koroonat ning lauatennist mängida.
Väiksemad mudilased nautisid müramist ja tagaajamist.

Saanisõiduks oli palju soovijaid. Foto erakogust
Kellel veel jaksu jätkus, siis viimase alana sai end proovile
panna jäärajasõidus.
Imeilus talvepäev hakkas otsa saama. Inimeste silmad särasid ja oldi tänulikud korraldajatele. Tore oli just see, et sai
peredega koos lustida. Erilised tänusõnad Kaivi Trans OÜ omanikule Kaido Vilule, kes toetas päeva korraldamist.
Ülle Luhamets

Lühidalt volikogust
2012. aastal on toimunud kaks vallavolikogu istungit.
19.01 olid päevakorras valla tänavuse
eelarve koostamise põhimõtted ja eelarve
I lugemine, palgamääruse muutmine ja
maa munitsipaliseerimine.
16.02 peetud istungil andis volikogu
nõusoleku, et Sokkel Ehitus OÜ võib
saada vee erikasutusloa Lipametsa lubjakivikarjäärist väljapumbatava vee ärajuhtimiseks.
Käesoleva aasta tähtsaim teema on
Kabala Lasteaia-Põhikooli katuse renoveerimine. Volikogu andis loa võtta selle kordategemiseks laenu 191 735 euro
ulatuses. Praegu valmistab vallavalitsus
hanke korraldamist ette.
II lugemisel kinnitati valla 2012. aasta eelarve põhitegevuse tulud summas
1 012 252 € põhitegevuse kulud summas
1 012 252 €, investeerimistegevus summas -215 106 €, finantseerimistegevus
summas 148 602 € ja likviidsete varade
muutus summas - 66 504 €.
Tulumaks on planeeritud mullu laekunud tasemel summas 636 600 €. Tõus
võrreldes 2010. aastaga 4%. Maamaks on
planeeritud 2011. a tasemel (maamaksu-

võlgu 31.12.2011 seisuga 4333,68 €).
2012. aastal loobuvad volikogu esimees ja liikmed ning komisjonide esimehed ja liikmed töötasust, kuid liikmed
võivad küsida istungile sõiduks kompensatsiooni. Vallavalitsuse palgamäärad
on samad, mis 2011. aastal. Arvestatud
on ka miinimumpalga tõusu kõigis valla
hallatavates asutustes. Ametnikel asendamistasusid arvestatud ei ole.
Teede korrashoiuks ja jooksvaks remondiks arvestatud 31 000 €. Vaja on
remontida Koikse sild. Hinnapakkumise
tegi OÜ Tammis summas 2696 €.
Vallal on kolm laenu, seisuga
31.12.2011 oli laenu jääk 334 263,39
eurot, mis tuleb ära maksta detsembriks
2018. Tänavu tasutakse pangale 43133
eurot..
Vajalik on võtta uus laen Kabala kooli
katuse remondiks, arvestatud on saneerimiskava summaga 191 735 €.
Uuendatud kujul kinnitas volikogu
ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmise
korra Raikküla vallas. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine oli vallas peatatud ligi kolm aastat. Määrus jõustus alates 1. märtsist 2012 (vt lk 6).

Purkus tähistatakse
Aino Perviku sünni
päeva ettelugemisega
22. aprillil loevad 17 Purku last koolimaja trepil ette Aino Perviku lasteraamatut „Kunksmoor ja kapten Trumm“. Üks
kaalukas põhjus ettelugemieks on see, et
kirjanikul on sel päeval 80. sünnipäev,
teine tegur on see, et lapsepõlves elas
Aino Pervik Purkus.
„18. märtsil tegime mikrofonidega
proovilugemise. Lastel on nii armsad
hääled,“ rääkis ettevõtmise üks korraldajaid Ingrit Karp. Ettelugemine jäädvustatakse Arvo Treimaa abil kolmele CD
plaadile, millest üks kingitakse autorile,
teise saab Purku raamatukogu ja kolmanda MTÜ Purculi kui ettevõtmise algataja.
Aino Pervik on plaaniga kursis ja andis
toimuvale oma nõusoleku. „Sellest tuleb
väga ilus plaat,“ usub Ingrit Karp. Kuulajate jaoks pannakse koolimaja ette ka
toolid, nii et tulge osa saama.
Samal õhtul tuleb esinema Ivo Linna,
kes eelmine kord tulla ei saanud.
Viis kuud on Purkus tegutsenud ka
laste näitering. Ära on õpitud I osa Heljo
Rammo näidendist „Operatsioon “Kintsutükk““, millega on antud juba kaks
etendust.

6

Raikküla Valla Leht

Ühekordsete sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord
RAIKKÜLA VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS Nr 37
Tamme külas 16. veebruaril 2012
Peatükk 1 – Üldsätted
§ 1 Ühekordsete sotsiaaltoetuste määramise
ja maksmise kord (edaspidi kord) sätestab
Raikküla valla eelarves toimetulekutoetusteks, sotsiaalteenusteks ja sotsiaaltoetusteks
ettenähtud vahenditest ülejäävatest summadest makstavate ühekordsete sotsiaaltoetuste
määramise alused, liigid, ulatuse ning taotlemise ja maksmise tingimused.
§ 2 Ühekordne sotsiaaltoetus on toetus, mida
makstakse vähekindlustatud isikutele ja peredele.
§ 3 Ühekordset sotsiaaltoetust on õigus taotleda isikul, kelle elukoht rahvastikuregistris
on registreeritud Raikküla vallas ning kes
vastab käesoleva määruse § 2 nõuetele.
§ 4 Toetus määratakse vallavalitsuse korraldusega isiku poolt esitatud vormikohase
avalduse (lisa l) alusel. Toetuse määramise
aluseks on üldjuhul kõigi leibkonnaliikmete
sissetulekud. Sissetulekute hulka ei arvestata sotsiaalhoolekande seaduses ja käesolevas
määruses sätestatud sotsiaaltoetusi ning ühekordseid riiklike toetusi. Vallavalitsusel on
õigus nõuda taotlejalt täiendavate dokumentide esitamist.
§ 5 Toimetulekupiir on riiklikult kehtestatud
piirmäär, mis muutub vastavalt riiklikele õigusaktidele.
§ 6 Rahvapensioni määr on riiklikult kehtestatud määr, mis muutub vastavalt riiklikele
õigusaktidele.
§ 7 Isikul või perel on võimalik saada ainult
ühte liiki toetust ühel eelarveaastal. Toetuse
maksmise otsustab Raikküla Vallavalitsus
sotsiaalkomisjoni ettepaneku alusel.
Peatükk 2 – Ühekordse sotsiaaltoetuse
taotlemine
§ 8 Ühekordse sotsiaaltoetuse saajateks loetakse:
• mittetöötavad vanadus- või töövõimetuspensionärid, kelle pensioni suuruseks on kehtestatud rahvapensioni määr;
• Vähekindlustatud isik või perekond - isik
või perekond, kelle kuusissetulek ühe pereliikme kohta on alla kehtivat toimetulekupiiri. Toimetulekupiiri määramise aluseks on
abielus või abielulistes suhetes olevate samas
eluruumis elavate isikute, nende ülalpidamisel olevate laste ja vanemate või teiste, üht
või enamat tuluallikat ühiselt kasutavate või
ühise majapidamisega isikute sissetulek;
• vähekindlustatud paljulapseline pere – on
käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud
pere, kus on 3 alaealist last vanuses alla 18
aasta (viimane kaasaarvatud).
§ 9 Ühekordse sotsiaaltoetuse liigid on:
(1) Vältimatu abi loodusõnnetuse või tulekahju korral, kui on kahjustatud eluruum:

1) toetuse maksimaalne suurus on
kuni neljakordne kehtiv toimetulekupiir;
2) taotluse esitab loodusõnnetuse
või tulekahju läbi kahju kannatanud isik;
(2) Toetus ravimite ja prilliklaaside ostmiseks:
1) Toetust kuni 40 eurot retseptiravimite ostmiseks võib taotleda isik, kes põeb
pikaajalist või kroonilist haigust ja ei saa ravimite ostmiseks riiklikku soodustust või
kelle ravimikulusid ei hüvitata
muudel alustel, ning puudub ülalpidamiskohustusega isik või ülalpidamiskohustusega
isik ei ole maksujõuline.
2) Eelkooliealiste laste ja kuni
19-aastaste õppurite (õppimise korral) lapsevanemale või lapse hooldajale hüvitatakse
kuni 100% prilliklaaside maksumusest.
3) Taotleja esitab koos vormikohase avaldusega tasumist tõendava dokumendi.
(3) Toetus lumelükkamise eest tasumiseks:
1) Toetust lumelükkamise kulu
kompenseerimiseks 50% ulatuses, kuid mitte rohkem kui 20 eurot ühe reaalse lumelükkamise korra eest kuus, võib taotleda isik,
kelle pereliige või ta ise on raske või sügava puudega; paljulapselised pered (kolme ja
enama lapsega), kui pere sissetulek on ainult
sotsiaaltoetused (v.a. vanemahüvitis).
2) Taotleja esitab koos vormikohase avaldusega teenuse eest tasumist tõendava
dokumendi.
(4) Laste toitlustuskulu kompenseerimine:
1) Toetust lapse toitlustuskulu
kompenseerimiseks 100% ulatuses üks kord
kvartalis ühe kuu võlgnevuse kohta Kabala
Lasteaias-Põhikoolis käivale lasteaialapsele
võib taotleda:
1.1. last üksi kasvatav vanem,
kellel on vähemalt kaks last ning kellele ei
maksa teine vanem kohtumääruse alusel välja mõistetud elatist;
1.2. mittetöötavad üksikemad;
1.3. lapsevanem, kelle pere ainukeseks sissetulekuks on ühe vanema töövõimetuspension ja määratud pensioni suurus
jääb alla kahe riikliku toimetulekupiiri kehtestatud summa pensionisaaja kohta.
1.4. lastega pere, kus on vähemalt
kaks last, kellest vähemalt üks käib lasteaias
ja mõlemad vanemad on Eesti Töötukassas
arvel töötutena (v.a. töötuskindlustushüvitist
saavad isikud) ja perel puuduvad muud sissetulekud ning toetused.
2) Taotleja esitab koos vormikohase avaldusega tasumist tõendava dokumendi,
töötu taotleja esitab lisaks Eesti Töötukassa
tõendi, mis kinnitab tema staatust.
(5) Transporditoetus:
1) Toetus on ettenähtud laste raviuuringule (mis kestab vähemalt kuus päeva
korraga ja sõit toimub koos saatjaga) sõidu
kulu kompenseerimiseks üks kord eelarveaastal uuringute sihtkohta ja tagasi sõitmi-

seks Eesti piires kuni 20 eurot inimese kohta.
2) Taotleja esitab koos vormikohase avaldusega sõidu kulu tõendava dokumendi ja tõendi uuringul viibimise kohta.
(6) Täiendav sotsiaaltoetus kuni ühe toimetulekupiiri ulatuses:
1) Rahaline toetus, mida makstakse
ühe sissetulekuga või ainult sotsiaaltoetust
saavale perele ettenägematute asjaolude tõttu
raskesse majandusliku olukorda sattumisel,
kui pere sissetulekud jäävad üle kehtestatud
toimetulekupiiri ning pere ei saa sellest tulenevalt taotleda toimetulekutoetust.
2) Taotleja esitab koos vormikohase avaldusega kirjaliku põhjenduse, milles on
äratoodud selgitus, kuidas toetusest ilmajäämine mõjutaks perekonda ning mida on pere
ise ette võtnud oma olukorra muutmiseks,
taotleja esitab koos avaldusega kuludokumendi.
§ 10 Vallavalitsus kontrollib taotluse ja
taotleja vastavust nõuetele. Puuduste korral
taotluses määratakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Määratud tähtpäevaks puuduste
kõrvaldamata jätmisel võib jätta taotluse rahuldamata.
§ 11 Vallavalitsus teeb otsuse toetuse määramise või toetuse määramisest keeldumise
kohta hiljemalt ühe kuu jooksul arvates taotluse esitamise kuupäevast. Toetus kantakse
taotleja pangakontole või makstakse välja
vallavalitsuse kassast.
§ 12 Jooksva aasta avaldusi toetuse saamiseks võetakse vastu kuni 15. detsembrini.
Peatükk 3 – Lõppsätted
§ 13 Raikküla Vallavalitsus võib rahalise toetuse asemel:
(1) kohandada inimese eluruum, kui tal on
seal liikumisega raskusi, tema vajadustele
vastavaks;
(2) anda võimaluse korral abivahendid;
(3) paigutada abivajaja hoolekandeasutusse;
(4) paigutada abivajaja sotsiaalkorterisse;
(5) organiseerida koduteenuse andmine abivajajale;
(6) osutada nõustamist (perelepitus, ajatatud
maksete kokkulepete korraldamine, pere eelarve planeerimise õpetus, võlanõustamisteenusele suunamine jne.);
(7) eraldada toidu- ja riideabi.
§ 14 Toetust on õigus tagasi nõuda, kui toetuse määramise aluseks oli taotleja poolt teadlikult esitatud valeandmed või taotleja varjas
oma tegelikke andmeid. Juhul, kui isik keeldub valeandmete alusel saadud toetust vabatahtlikult tagastamast, võib vallavalitsus anda
ettekirjutuse sundtäitmisele täitemenetluse
seadustikus sätestatud korras.
§ 15 Käesoleva määruse jõustumisel lugeda
kehtetuks Raikküla Vallavolikogu 17. veebruari 2011 määrus nr 16.
§ 16 Käesolev määrus jõustub 01. märtsil 2012.
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Laps vajab nii usaldust kui kontrolli
Noored janunevad tähelepanu, nad tahavad,
et ema ja isa leiaksid nende jaoks aega ning
pööraksid tähelepanu nende tegemistele ja
huvituksid nende elust. Alaealine soovib
olla täiskasvanuga võrdne ning tunda ennastki suure inimesena. Reeglid ja piirangud on nende arvates liiast. Samas ei mõtle
noored, et tegelikult tähendab mõistlike
reeglite kehtestamine ja nende järgimise
kontrollimine hoopiski vanemate hoolivust.
Kas me ikka suhtleme piisavalt oma
lastega? Oleme me teadlikud sellest, millega nad meie äraolekul kodus ja väljaspool
kodu tegelevad? Kas kõik on nii, nagu nad
meile räägivad? Suheldes noortega, kes on
mingil põhjusel sattunud politsei huviorbiiti
ja küsides neilt, kas lapsevanem on teadlik,
kus nad viibivad või millega tegelevad, selgub liigagi tihti, et lapsevanem pole teadlik

ei lapse käimistest ega ka asukohast.
Mida teeb laps, kes tahab minna pidutsema, kuid vanemad ei luba? Et oma soovi
ikkagi täita, mõeldakse välja vale, mida
vanemad uskuma jäävad. Alaealiste puhul
on populaarne koguneda reedeti ja otsida
keegi, kes alkoholi ostab. Selleks pannakse kokku kõik koolinädalast järele jäänud
raha, leitakse koht, kus pidutseda ja lepitakse kokku, kuhu ööseks jääda. Juhul, kui tahetakse nädalavahetusel minna pidutsema
kusagile kaugemale, kodust eemale, siis helistatakse ja öeldakse näiteks lapsevanemale: „Jäin bussist maha ja tulen hommikul,
jään ööseks sõbra juurde.” Kui lapsevanem
juhtub pidutsemise ajal helistama, antakse
sellest seltskonnas teada, tekib vaikus ning
alles siis suheldakse telefoni teel vanemaga. Nii lapsega vesteldes tundubki lapsevanemale, et kõik on korras. Väga noorte

Terviseprojekti tarkvaralahendus on valmimas
„Tervis kaardile“ projekt on Raikküla
Vallavalitsuse ja Euroopa Sotsiaalfondi
koostööprojekt, mille raames proovime
luua süsteemi, mis annaks võimaluse
kõigil valla elanikel nii kohalikke kui
ümbrerkaudsete valdade tervise- ja sporditeenuseid kasutada. Arvesse võetakse
nii elanike sotsiaalset kui majanduslikku tausta. 2011.–2012. aasta projekt on
mõeldud tööealisele elanikkonnale.
Oleme jõudnud nii kaugele, et loodetavasti on aprillikuus südamenädala
vältel võimalus valmivat tarkvararakendust internetis uudistada. Läbirääkimised
tarkvara loomiseks on käinud juba nädalaid ja loodetavasti jõutakse lähipäevadel
lepingu sõlmimiseni. Loodan väga, et

paari kuu jooksul on ka kõik vajalikud
kohendused programmis tehtud ja uut
spordihooaega alustades on paljudel juba
“tervisekaart” olemas ning kohalike elanike teadlikus ja tahe sportida senisest
veel suurem.
Tervisekaardiga on esmalt plaanis siduda Kabala Spordimaja kasutamine, iseseisvaks treenimiseks mõeldud loengute
sari ja sulgpalli algõpetus. Järk-järgult
plaanime kaardiga siduda järjest rohkem
teenuseid, nii et igaüks peaks endale midagi leidma.
Seniks palju tervist ja sporti!
Tarmo Rahuoja
Kabala Spordimaja

Tunnustame külaelu toetajaid
Raikküla vallavalitsus esitas Rapla Maakonna Külade Liidule Küla Sõber 2011
nomineniks Ülle Rüüsoni. Aasta sädeinimese kandidaadiks esitati Ago Leht.
Ülle Rüüson on aktiivne Kõrvetaguse küla suvekodu omanik, kelle initsiatiivil loodi augustis 2011 Kõrvetaguse
küla naabrivalve sektor. Sellega liitus 15
majapidamist, kelle majad on tähistatud
naabrivalve siltidega. Samuti asutati Ülle
eestvedamisel Kõrvetaguse küla seltsing,
et kohalikku elu arendada. Eelnevate tegevuste läbiviimiseks organiseeris Ülle
koos teiste aktiivsete külaelanikega külapäeva, kus valiti ka külavanem ning toimus simman koos külalaulu laulmise ja

tantsimisega.
Kõrvataguse küla seltsingu nimel kirjutas Ülle Rüüson Kohaliku Omaalgatuse
Programmi projektitaotluse Kõrvetaguse
küla märgistamiseks ja taotlus leidis ka
rahastamist. Novembris paigaldati tänu
sellele 38 taluviita, kolm sissesõidu viita,
üks suunav viit külale Jalase-Kõrvetaguse ristilt ja kaks hoiatusmärki „Lapsed“.
Projekti tulemusena valmis Kõrvetaguse külavanema märk, mille sepistas
Puraviku Tuuleveski sepp Harri Riim, kes
on ka Rapla valla külavanemate märkide
idee autor ja valmistaja. Kõrvetaguse külavanema märk on esimene Raikküla vallas ja sellest saab ehk valla külavanema

puhul on levinud ka juhused, kui alkoholi
juuakse keset päeva, pärast seda magatakse
ennast kellegi juures enam-vähem kaineks
ja siis minnakse koju. Lapsed on loovad ja
nutikad, need on vähesed tõsielulised näited, mida lapsed on kasutanud.
Me arvame oma lastest parimat ja usaldame neid, kuid kahjuks paljud noorukid
kuritarvitavad meie usaldust. Laste kasvatamisel kehtib vana hea tõde – usalda, aga
kontrolli!
Head emad, isad ja vanavanemad!
Pöörake tähelepanu, sellele kuidas ning
teie lapsed oma vaba aega sisustavad. Nii
saame vältida nende sattumist seadusega
pahuksisse ja hoiame ära pöördumatute tagajärgedega õnnetusi.
Rapla politseijaoskonna
menetlus- ja ennetusteenistuse komissar
Aigi Baumeister

Oma alkoholitarvitamise
võimalikke terviseriske saab
igaüks ise hinnata
Ka iseendale tunduv normaalne kogus alkoholi võib olla tervisele kahjulik. Konrolli,
mis tegelikult toimub Sinu alkoholitarbimisega ja seoses sellega ka riskidega Sinu
tervisele!
Veebilehel Alkoinfo.ee on saadaval test,
mille abiga saab inimene kiire ja usaldusväärse hinnangu oma alkoholitarvitamisega
seotud terviseriskide kohta. Seda küsimustikku kasutavad oma töös ka perearstid ja
nõustajad.
Test, mida peetakse üheks kõige täpsemaks, koosneb kümnest küsimusest ning
see näitab, millisel riskitasemel on inimese
alkoholitarvitamine. Riskitasemeid on kokku neli: madala riskiga tarvitamine, tervist
ohustav tarvitamine, tervist kahjustav tarvitamine ning võimalik alkoholisõltuvus.

statuuti üks sisend.
Ago Leht on kohalik ettevõtja, kes oli
Kabala Rallitamine 2011 raames toimunud ürituste peakohtunik ning üks põhikorraldajatest. Rallitamise esimene üritus
toimus 24. veebruaril, kus kohalikud said
mõõtu võtta nii jäärajal kui vigursõidus.
Teisena toimus 23. juunil Jaani vigursõit
ja sprint, mis osutus kohalike seas samuti
väga populaarseks. Ürituse korraldamisel kasutati Ago Lehe ettevõtte Ago Auto
OÜ territooriumi, tehnikat radade ettevalmistamiseks jms. Lisaks organiseeris
Ago Leht vabatahtlikult 2011. aastal Kabala jaanitule. Samuti lubab ta toidu- ja
humanitaarabi ladustamiseks tasuta oma
ettevõtte ruume kasutada.
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Siia ilma sündisid
Eliise Kaju
Tanel Tuul
Kristelle Kaljaspolik
Raikküla Vallavalitsus

Mälestame lahkunuid
Kõigile
sünnipäevalastele
päevi pikki,
ilusaid,
aastaid palju ja
toredaid!
Jaanuar
90
Asta Preegel
89
Ilse Rahkema
85
Helma Kivinurm
Peeter Rekkaro
Anna Kosemaa
82
Hilma Baumeister
Eevi Lai
81
Marie Salmu
80
Helgi Tamp

75
Laine Saar
Raivo Ojaste

Märts
85
Ella Laimets

65
Mart Raissaar

84
Helju Kuusik

Veebruar
99
Helga Kensapä
95
Linda Tulvik
88
Salme Oraste
85
Maimu Reiser
83
Silvia Reimann
75
Flora Sark
70
Harald Valgmäe

83
Helbe Lossmann
80
Laine Väli
75
Helvi Esnar
70
Otto Mulin
Milvi Kipper
Bernhard Tool
65
Tarmo Vilu
Laine Luik
Aino Radin
Ahto Hein

Valla leht ilmub tänavu neli korda aastas – kvartali viimasel reedel.
Toimetaja on iga uut numbrit kokku pannes võtnud ühendust oma
teadaolevate kontaktidega, kellelt materjali küsida. Küllap on vallas
toimunud palju muudki kajastamisväärset, kuid pole osanud seda üles
leida. Siit siis nii teadaandmine kui üleskutse – kes soovib
juunikuu numbrisse kirjutada, siis kaastööd on oodatud 25. juuniks.
Ka igasugune info on teretulnud. Aitäh juba ette!
Toimetaja Reet Saar

Raikküla Valla Leht
Väljaandja Raikküla Vallavalitsus
www.raikkyla.ee

Trükitud Pärnu trükikojas
Hansaprint
Tiraaž 750

Mati Kütt
Ella Aasoja
Raikküla Vallavalitsus

Maamaksu tasumisest
2012. aastal
2. aprillil on esimene maamaksu
tasumise tähtaeg. Maamaksust,
mis ületab 64 eurot, tasutakse
2. aprilliks vähemalt pool, kuid
mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust tasutakse
hiljemalt 1. oktoobriks. Maamaksu
ei määratud kui maksusumma on
alla 5 euro.
Ostame VÄGA HEA HINNAGA vana
kodutehnikat ja muud vanarauda.
Pakkuda võib kõike plekkpurkidest
suurte konstruktsioonideni. Ostame
ka autosid ja autoromusid ning muud
tehnikat: traktorid, kombainid, veoautod, järelkärud, kuivatid jne. Meie
vedu, transport ja demontaaž. Raha
kohe kätte!
Info 56707523

Puksiirabi Auto Ambulance OÜ
5674 0725

Toimetaja REET SAAR
reetsaar@hotmail.com, 5557 5936

