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Me tuleme vaiksetest õuedest,
astume elu suurele maanteele ja juba
tallame vähehaaval eelkäijate kandadel,
ise veel pisut pahased, mis nad tolknevad
jalus,
mingu, mingu,
niigi kauaks koperdama jäänud.
Märkame alles silmapilk hiljem,
et meiegi kandadel tallavad taganttulijad
sama tasase nurinaga,
mis puhuti paisub pahandamiseks
keset naljakat ajalinna…
/Vladimir Beekman/

5. juuli 2003

Koolide lõpetajatele
Sa oled asunud rännakule Olemise Mõtte leidmiseks ja sa oled õigel rajal. Aga vaata ette –
kui sa õigel rajal seisma jääd, pole sa parem kui need, kes vales suunas liiguvad.
Tee, mida mööda sa käid, on määratud su tegudega. Iga samm, mis astume, muudab Reaalsust.
Paremaks? Halvemaks? Kuid muudab igal juhul.

/V.Belias, M.Simpson/
Kallid koolide lõpetajad!
Kehtna Vallavalitsus õnnitleb teid tubli saavutuse puhul! Täitugu kõik teie
soovid ja unistused oma raja leidmisel!

Täna lehes

Eidapere Kooli 9.klass. Klassijuhataja Inge Pullat, Indrek Antsmäe, Keio Vardi, Vahur Välja
Margus Viickberg, Aliis Maripuu, Marjana Jelinkina, Maia Suviste, Karmen Oole, Reio Eeron.

Kallid lõpetajad!
On tulnud teie kord minna. Pidage meeles,
minemise suundi läbi ruumi on palju, läbi aja
on tunne, et see liigub vaid edasi. Tundub, et
olevik on vaid üks silmapilk aja voolus,
minevik aga on üks suur õgard, mis aina sööb
tulevikku. Sündmus, mis tuleb tulevikus,
näiteks kümne minuti pärast, on poole tunni
pärast juba minevik. Nagu ruum, nii on ka
aeg lõputu, lõputud on tema osad: minevik,

olevik ja tulevik. Ainult olevik on ilma
kestvuseta hetk. Tulevik on lõputu, ainult
inimesele on selles elamiseks antud lõplik
lõiguke. Kasutage seda aega ja ruumi
mõistlikult, hinnake enese jaoks väärtused
ja osake hoida seda, mis leitud.
Liikuge kõrguste poole. Ärge peatuge,
ärge alla andke. Soovid täituvad vaid tipus.
Teel kohtate te viirastusi, valesõnumeid,
variserlikkust, reetmist, omakasu, pealekaebamist – teie katsuge neid ära tunda.

Unistage ja olge õnnelikud, soovige vahel
võimatutki, aga ärge laske kadedusel oma
südame lähedale hiilida. Ärge kahetsege,
vaid õppige vigadest, rääkige järgmisel hetkel
õigemini. Ärge olge kadedad selle peale,
mida pole, osake olla õnnelikud selle üle, mis
on.
Inge PULLAT,
Eidapere Kooli direktor
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Vallavalitsus, volikogu

In memoriam
Tenno Teets
26.10.1931 – 31.05.2003
Tänavuse hilise kevade lehekuu
viimasel päeval viis raske haigus meie
hulgast igaviku teedele mehe, kes oli
tuntud ja tunnustatud nii Kehtna
vallas kui ka kaugemal. Linnapoisist
põllumeheks – nii võiks väga lühidalt
kokku võtta Tenno Teets’i elukäigu.
Viimase okupatsiooniaja omavoli jättis tollase koolipoisi tädi kasvatada,
tänasel päeval on meil raske ette kujutada, kui keerukas ja raske oli tollal
represseeritu lapsena lõpetada keskkool ja astuda ülikooli. Tennole
omase visadusega õppides ja töötades, tihti ka majanduslikke raskusi
trotsides lõpetas teadmistehimuline noormees 1949. aastal õpetatud
agronoomina ülikooli põllumajandusteaduskonna. Järgnes töö ülikoolis
eesmärgiga süveneda teaduslikesse uuringutesse, kuid see jäi noore
inimese “musta “mineviku tõttu lühiajaliseks.
Algas töö tegevpõllumehena Saaremaal traktorijaama agronoomina,
peatselt sai ta kolhoosi esimeheks. Saaremaalt leidis Tenno ka oma Õnne,
abikaasa, kes aastakümneid oli talle kaaslaseks nii rõõmus kui mures.
1961. aastal tuli Tenno tagasi mandrile. Rapla rajooni tollased juhid
kutsusid ta tollase kõlava nimega kolhoosi “Tee Kommunismile” agronoomiks ja juba järgmisel aastal valiti ta esimehena kolhoosi juhtima.
Rahva poolt valiti ta esimeheks ka majandite liitumise järel moodustatud
Valtu kolhoosile, mida juhtis kuni põllumajandusreformi lõpetamiseni.
Tenno Teets viis majandi Eesti paremate hulka, tootmise arendamise
kõrval pöörati suurt tähelepanu elamuehitusele, ehitati spordimaja ja
juurdeehitus koolile. Kõiki neid ettevõtmisi kavandades ja nende
teokssaamise pärast tihti võimumeestega vihaseid lahinguid pidades oli
esimees järeleandmatu ja visa. Töö suhtes oli Tenno nõudlik nii enese
kui ka spetsialistide ja tööliste suhtes, kuid samas osavõtlik ja abivalmis
kõikidele nende mures.
Seetõttu kogunes Tenno Teets’i viimasele teekonnale saatma suur
hulk inimesi nii lähedalt kui kaugelt. Ärasaatmistalitus oli Kaereperes

Kiiresti kiilaelu arendamise
rahasid taotlema!
Külade taastamise ja arendamise investeeringute1oetuste vastuvõtt on
alanud. Kauaoodatud dokument (nn SAPARD’i kuues meede) on Vabariigi
valitsuses lõpuks vastu võetud. Täpsemalt saab teavet Põ11umajanduse
registrite ja informatsiooni ameti koduleheküljel www.pria.ee link
SAPARD Meede 6 all.
Toetatakse seltsimajade, kultuurimajade, spordimajade ehitamist ja
remonti, mängu- ja spordiväljakute rajamist, külaplatside, matkaradade,
terviseradade, paadisildade, ujumiskohtade, külaviitade ehitamist ja
remonti, spordi- ja kultuurimajade sisustuse, sporditarvete, muusikariistade, rahvariiete ostmist, avatud infopunktide ehitamist ja arvutite ning
tarkvara ostmist. Taotlusi võetakse vastu kuni 26. septembrini.
Suurim probleem on, et koos taotlusega peab olema esitatud KÜLA
ARENGUKAVA, milles vastav objekt või tegevus või ostusoov on sisse
kirjutatud. Ehitusliku iseloomuga taotluste puhul on vaja aga esitada
ebitusprojekti tiitelleht, ehitusluba (saab vallast) ja ehituse eelarve.
Nii tuleb kõikidel taotlejatel vähemalt juulikuu jooksul valmis kirjutada
oma küla arengukava, see on esimene ülesanne. Ilma arengukavata ei saa
midagi taotleda. Arengukava kirjutajad said vallas juba elementaarset
algkoolitust. Kava iseenesest ei ole midagi üle mõistuse käivat. Kellel abi
ja nõu vaja, pöörduge valda arendusnõuniku poole, tel 75 660 või GSM
055 17253.

Urmas Minn
Lelle Põhikooli direktoriks
30. juunil valis Lelle Põhikooli direktori vaba ametikoha täitmise
komisjon kooli uueks direktoriks Urmas Minni ja tegi vallavanemale
ettepaneku sõlmida temaga tööleping.

vuliseva purskkaevu juures, lahkunu oli selle aastaid kuivana seisnud
purskkaevu uuesti tööle paneku initsiaatoriks.
Leinatalitust juhtinud Juuru koguduse õpetaja Marko Tiitus talle
omase hingesoojusega viis leinajad mõttes tagasi Tennoga koos oldud
tööde ja ettevõtmiste aega, pani meenutama teeneka põllumehe ja
autoriteetse rahvajuhi ettevõtlikkust, töökust, visadust ja järjekindlust
ning inim-likkust. Järelhüüetes tuletati meelde, et Tenno oli vastu maa
narrimisele kevadkülvi ajal, kui rajooniülemused nõudsid külviplaani
täitmist iga hinna eest vaatamata looduse arengule; Tennol oli julgust
kuulutada majandis pühaks jaanipäev ja jõulud ning anda kolhoosi
autobuss jõululaupäeval kirikusse sõiduks.
Kogu Tenno Teets’i elu ja töö oli lahutamatult seotud Eestimaa
looduse ja selle unikaalsuse säilitamisega. Meil on täna võimalik nautida
kuivendatud aladel kauneid maastikuvaateid, sest maaparandustööde
käigus jäeti kasvama puudesalud; Kaerepere aleviku läbimõeldud
terviklikku haljastust peame kõik tavaliseks ja igapäevaseks; Ingliste
pargi laululava või jõel paisu vaadates ei taipa me uurida nende saamislugu; Saunakülas asuv Estonia mägi ja veehoidla olid Tennole eriti
südamelähedased. Loodust tundma ja armastama õpetas Tenno lapsi nii
koolitunnis kui maastikul.
Pensionipõlves jätkas Tenno Teets talle omast aktiivset sekkumist
ümbritsevasse ellu. Vallavolikogu keskkonnakaitsekomisjoni esimehena
oskas ta volikogu liikmetele selgitada, kuivõrd oluline on seni
prioriteetseteks peetud haridus- ja sotsiaalprobleemide kõrval
loodushoid ning selle rahastamine. Keskkonnakaitsekomisjoni eestvõttel
tehtu tulemusena on raiutud võsa looduskaitsealadel, innustatud
külarahvast teeäärte korrastamisele, paranenud haljasalade hooldamine,
paigaldatud infotahvlid ja viidad, mis on muutnud kogu valla välisilmet.
Palju energiat kulutas Tenno kodukaunistamise liikumisele. Jätkates
Valtu ja Kehtna majandite traditsioone kaunite kodude hindamisele, on
Kehtna vallas kodukaunistamise alane tegevus laiahaardeline ning
leidnud tunnustustust maakonna ulatuses. Kahjuks selle aasta kaunite
kodude ülevaatus ja hilisem kokkuvõtete tegemine peab toimuma ilma
Tennota, kuid arvatavasti kõlavad paljude asjaosaliste kõrvus tema
südamlikud sõnad linnupesa sarnasest kodust…
Rahulikku und sinu poolt hoitud ja armastatud Eestimaa mullas.

Valla loodusehoidjad

VALLAVOLIKOGUS
Volikogu tuli kokku 17.juunil, et pidada viimast istungit enne
suvepuhkust. Juunikuust on volikogus uus liige Jaanus Kaljula Tarmo
Mureli asemel, kes peatas oma volitused volikogu liikmena suure
töökoormuse tõttu põhitööl.
Arutati, otsustati. Istungile olid tulnud AS Eesti Veevärk
Konsultatsioon esindajad Andres Roosalu ja Kaidar Kukk, kes tutvustasid
Kehtna valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 20042015. Arengukavaga saab tutvuda vallavalitsuse kantseleis.
Vallavalitsuse ettepanekul muudeti Kehtna valla eelarve koostamise,
kasu-tamise, muutmise ja täitmise korda, sest käesolevaks ajaks ei ole
Vabariigi Valitsuse poolt esitatud kohalikule omavalitsusele planeeritavate
tulu-allikate protsenti.
Siiani on vald vedanud õpilaste jaoks tasuta õpilasringidega õpilasi
(ka alg- ning põhikooli klassides käivaid) Rapla, Juuru ja Järvakandi gümnaasiumidesse ning Kehtna ja Valtu Põhikooli, samuti Ingliste LasteaedAlgkooli. Väljaspool maakonda koolis käivatele üldhariduskoolide õpilastele on kompenseeritud sõidupiletite alusel 2 sõidukorda edasi-tagasi kuus.
Üha rohkem lapsevanemaid paneb oma põhikooliealisi lapsi õppima Rapla
või mõnda teise gümnaasiumi. Vallal tuleb kanda koolide kulud, õpilaskohad on valla koolides olemas, aga õpilaste arv väheneb. Käesoleval
aastal ei võimalda õpilastranspordiks eraldatud vahendid enam transpordi
lausdoteerimist. Sellepärast esitas vallavalitsus volikogule kinnitamiseks
õpilaste sõidusoodustust reguleeriva määruse eenõu, mille volikogu ka
kinnitas. Määrus võimaldab säästa õpilastranspordi vahendeid, kuid toob
kaasa täiendavaid kulutusi sõidukaartide valmistamiseks ning asjaajamist
õpilastele ja nende vanematele.
Eluruum aadressil Eidapere, Tiigi 3-8 muudeti mitteeluruumiks, et pinna
kasutus muuta sihtotstarbeliseks. Nimetatud ruume kasutab Maret Tamme
perearsti teenuste osutamiseks.
Kinnitati Kehtna valla heakorra- ja kaevetööde eeskiri.

Sõprusvald
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Näeme rõõmuga
teie ettevõtluse
kiiret arengut
Sõprusvalla Sauvo 8-liimeline delegatsioon
käis nädal enne jaanipäeva meie vallal külas.
Kolme päeva jooksul tutvuti valla elu-oluga.
Delegatsiooni koosseisus olid Jari Jussinkäki
(vallavanem), Tarja Aittala (abivallavanem),
Elise Anttalainen-Kulmala ja Tea Seppä
(vallavalitsuse liikmed), Mauri Kuustonen
(ettevõtjate ühenduse juhatuse esimees), Manu
Rantanen (piirkondliku maaelu arengurühma
tegevdirektor), Markku Määttänen (Turu
piirkonna arenduskeskuse nõunik) ja Osmo
Kilpinen (ettevõtjate ühenduse juhatuse liige).
Sauvo vallavanem Jari Jussinmäki:”Me
näeme rõõmuga teie ettevõtluse kiiret arengut!”
Ettevõtted Kehtna vallas on viimase kolme
aasta jooksul teinud suure sammu edasi. Nii
tõdes Kehtna sõprusvalla SAUVO vallavanem
JARI JUSSINMÄKI ühisel seminaril. Külalise
terav silm märkab nii mõndagi uut, mida ise
tavaliseks peame. Pärast pikemat majanduslikku
mõõnaperioodi kerkivad uued vorstivabrikud,
karjalaudad, aiandid; külastajaid on täis uued
söögikohad, puhketalud. Uue näo saavad
koolid, lasteaiad, spordimajad.
Sauvo ja Kehtna valla sõprussidemed algasid 1991.aastal. Asjalik on koostöö koolide
vahel, sotsiaaltöös, vallavalitsuste tasemel.
Vallavanem Kalle Toometi soov on, et algaks
läbimõeldud ja mõlemale poolele kasulik
ühistegevus ka ettevõtete vahel, eriti nüüd, mil
Euroopa Liiduga liitumise järel laienevad oluliselt
eesti ettevõtete võimalused osaleda üleeuroopalistes tööhangetes. Nii oligi seekordne
sauvolaste külaskäik töine - tutvuti Kehtna
Mõisa OÜ uuendatud vorstitsehhiga (sisse
astuda siiski ei lubanud veterinaarnõuded);
imestati Pae Ühistalu uut viiesaja lehma hiigellauta - selle aastatuhande esimest põllumajanduslikku ehitust maakonnas, noogutati heakskiitvalt Valtu Veinitehase värskelt remonditud ja
sisustatud tootmisruume vaadeldes, vaimustuti
Haide Puukooli kiire laienemise üle, tunnustati
“norralikus” stiilis Krantsi Kõrtsi teenindamist
ja toitude maitset, rõõmustati Anne Puhkemaja
hubasuse, puhtuse ja maitsekuse üle, vaimustuti
Keava Tarsi talu pingutuste üle rahvapärimusliku kultuuri edendamisel ja omapärase rabamaastiku matkajaile kättesaadavaks tegemisel.
Tunti head meelt, et väikses Ingliste külas tegutseb mitmefunktsiooniline külakeskus ja Valtu
Spordimaja ujula on pärast remonti täiesti vastav
eurooplase soovidele. Kõik näidatu oli viimase
kahe-kolme aasta arengu tulemus, kiitsid sauvolased. Edasiminek on olnud kiire!
Üle kolmekümne osavõtjaga seminaril
Kehtna Hoiu-laenuühistus tutvustati Sauvo
valla ettevõtjate ühenduse tegevust ja põhimõtteid. 1995.aastal loodud ühendusse kuulub
75 valla ettevõtet. Organisatsioonil on asjalik
koostöö vallavalitsusega: peetakse ühiseid
koosolekuid, vallajuhid käivad regulaarselt
ettevõtetes, olemaks kursis nende probleemidega. Ühisjõududega on ehitatud 2.5 km maantee Sauvo ettevõtete piirkonnast sadamasse ja
ettevõtjate ettepanekutest lähtuvalt eraldatud
ning kommunikatsioonidega ettevalmistamisel
14 ha maa-ala uute ettevõtete hoonete püstitamiseks. Turu piirkonna arenduskeskuse nõunik
kõneles pikemalt keskuse tööst - seda
rahastatak-se valdade poolt “pearahamaksu”
alusel ja suur osa nõustamisest on ettevõtjatele
tasuta. Euroo-pa Liiduga liitumise järel avanesid
Soomegi ettevõtetele võimalused osa võtta

Kalle Toometi foto
Euroopa Liidu riikide ja omavalitsuste avalikest
hangetest - nimelt tuleb suur osa nn. “avaliku
sektori” rahaga tehtavad hanked teha üleeuroopaliste pakku-miskonkursside kaudu.
Soomlastele oli see küllaltki suur uudis.
Arenduskeskus aitabki saada piirkonna
ettevõtetel tööd ja tellimusi üle kogu Euroopa.
Sauvolased kutsusid kehtnalasi moodustama
valla ettevõtjate ühendust ja pakkusid sügiseks
välja juba ideed ettevõtluse ühenduste alaseks
koostööks, seda ka Euroopa Liiduga liitumist
silmas pidades ja ühist osalemist üle-euroopalistest hangetes kavandades.
Seminari teises osas tutvustati Euroopa Liidu
maaelu ja külaelu arendusprogrammi “LEADER+”, mille kaudu eraldatakse raha maaelu
edendamiseks ja üldkasutatavate ehitiste rajamiseks. Programmi elluviiv organisatsioon on
piirkondlik MAAELU ARENGURÜHM. Sauvo
valla külaelu rahastamine käib koos teiste 13
vallaga Varsinais-Suomi piirkonna arengurühma
alla, kelle praegu käsil üle saja EL poolt rahastatava projekti, ligi kaheksa projekti valla kohta.
Soome maaelu arendamise projektid, mille
nimekiri meile jäeti, on üsna sarnased Kehtna
külaseltside omaga, ka siin taotletakse raha külamuuseumile, matkaradadele, linnuvaatlustornidele, koduloo uurimustele, seltsimaja remontidele, avalikele ujumiskohtadele, paadisildadele,
spordimajadele jne. Tervikuna on tegemist vägagi keerulise asjaajamise süsteemiga. Soomepoolne maaelu arengurühma esindaja jättis
Kehtnasse läbiuurimiseks hulga materjale ja
ootab pärast suvepuhkuste Kehtna valla
ettepanekuid ühise koostöö alustamiseks
külaelu edendamisel. Kuna aprillis loodi Kehtna valla külade liit, on ka partner kohapealt võtta.
Kolm tundi väldanud seminar jätkus Tarsi
talus, kus ligi 35 osavõtjat tutvusid talu taimeaiaga, rabasse rajatud matkaradadega, soolaugastel sõudmise ja ujumise ning rabavollega.
Lemmi Linnase külakapell Valtust laulis ja mängis
eesti “kuldaegade” pärimusmuusikat - sõjaeelseid arturrinnelikke rahvalikke laule ja sõjaaja
viise. Uudistati eesti maausundiga seostuvat
püstkoda, külavanemate mäge, uuriti soome
sauna erinevaid mõjusid kehalisele ja vaimsele
tervisele.
“ Meie sõprussidemed on head”, võttis
vallavanem Kalle Toomet ühisseminari mõtte
kokku, “kuid vajavad jõudmist uuele kvaliteetsele tasemele - praktilisele efektiivsele majanduskoostööle ja Euroopa Liidu regionaalpoliitiliste
vahendite ärakasutamisele külaelu edendamise
huvides”. Sügisel järgneb kehtnalaste vastuvisiit Sauvosse.

Jaak VITSUR

VALLAVALITSUSES
03. 06. 2003.
Vallavalitsus vaatas läbi kauplemislubade taotlused ning otsustas anda kauplemisload Kehtna
Apteegi OÜle, OÜle Ksenigma ja OÜle Hepa.
Tulenevalt kodanike avaldusest ja fikseeritud
puu-deastmest määrati kolmele kodanikule hooldajad.
Vallavalitsus andis nõusoleku Kaerepere
aleviks Saare tn 3 maa ostueesõigusega erastamiseks AS J. P. Kinnisvaraarendus
10. 06. 2003
Vallavalitsus vaatas läbi laekunud toetuse
avaldused ning eraldas valla koolidele raha
õpilaste olümpiaadidele ja spordivõistlustele
transportimise kulude katteks Kinnitati volikogu
sotsiaalkomisjoni poolt määratud toetused ning
määrati raske puudeastmega isikule hooldaja.
Vallavalitsus otsustas pidada meeles valla
põhikoolide parimaid lõpetajaid. Valla tänukirjaga
ja raamatu saavad 21 edukamat õppurit. Kõne all
oli Soome sõprusvalla Sauvo 8liikmelise
delegatsiooni vastuvõtmisega seonduvad
organisatsioonilised küsimused.
Anti välja korraldused õigusvastselt võõrandatud maa tagastamiseks: Kalev Haaviste Ahekõnnu küla Johani-Allika ja Kaarli-Allika; Toomas
Leier Vastja küla Dingo; Ants Uhs Lau küla Tõnise
Vallavalitsus andis nõusoleku maa ostueesõigusega erastamiseks: AS J. P. Kinnisvaraarendus Kaerepere aleviku Saare tn 1; Merle Kari
Kärpla küla Karjaveski.
19.06.2003
Vaadati läbi vallavalitsusele laekunud avaldused ning püüti toetuse taotlejaid võimaluste
piires aidata. Rahaline toetus eraldati Põrgupõhja retke auhinnafondile ning raske trauma läbinud
noorukile taastusravi kuludeks. Vallavalitsus
rahuldas hooldaja määramise, hooldamisest
loobumise ning lastetoetuse rahade ümbersuunamise taotlused.
Vallavalitsus andis välja korraldused tagastamata jäänud maa maksumuse kinnitamise ja
kompensatsiooni määramise kohta alljärgnevalt:
Aivo ja Mihkel Oviir Ingliste küla Allika;
Kuulo Mõisnik Laeste ja Kärpla küla Mõisniku;
Rein Hiob Ohekatku küla Karjatse; Helve Lipp
Ohekatku küla Kanarbiku; Anne Lohk Lau küla
Tilguti; Rein Haggi Lau küla Madise; Risto
Tammelo Ohekatku küla Põhjala; Arnold
Sookrau Paluküla küla Aano-Uuetoa; Ants Liiva
Lellapere küla Peetri.
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Kehtna Põhikooli
lõpetajad:
9a klass, klassijuhataja Liivi Kundla: Miko
Allikmäe, Ave Bäärt, Johannes HaasmaIti Jänes,
Nele Järvala, Katri Jürimäe, Kille Kallaste –
kiitusega: Sauvo kooli preemia, Lauri Kipper –
Kehtna kooli preemia kooli rekordi eest
kolmikhüppes, Eduard Koroljov, Tea Lehter, Lauri
Männil, Jaan Mölder, Siim Olesk, Kristian Saag,
Raido Sildoja, Kadi Toome, Karl Tõnissoo –
kiitusega; Kehtna kooli preemia, Riin Velleste –
kiitusega; Kehtna kooli preemia, Greta
Vassilljeva, Liisi Viitkar
9b klass, klassijuhataja Maret Kesküla: Kristi
Babtšenko, Erle Ellermaa, Kadri Härm, Heidy
Järve, Jaanus Kaljura, Helina Keerdoja, Timo
Käes, Kalle Lepiste, Keilo Luisk – kiitusega;
Kehtna kooli preemia, Kaisa Läänerand, Kaupo
Läänerand – kiitusega; Sauvo kooli preemia,
Anni Mäeots – kiitusega; Kehtna kooli preemia,
Rainer Peters, Eneli Pits, Heleri Toome, Angelika
Õunpuu

LÄBI RASKUSTE
TÄHTEDE POOLE
Ühised raskused elus teevad ainult tugevamaks.
Ühised katsumused liidavad inimesi veelgi
enam. Nõnda võiks lühidalt kokku võtta Lelle
kooli möödunud õppeaasta. Täna võib julgelt
väita, et sügisel alanud keerulisest olukorrast,
mil jäime ilma koolijuhita, oleme nüüdseks
väljunud ning läbi ühiste katsumuste ja
pingutuste kõigele vaatamata tegutsenud
jõudsalt.
Esimesel poolaastal võttis kogu vastutuse
direktori kohusetäitjana olukorra lahenemiseni
enda kanda kolleegide ja õpilaste poolt tunnustatud eesti keele õpetaja Maarika Lips. Kuna
keset toimivat õppeaastat oli keeruline leida
vakantset inimest direktori ametikohale, siis teisel
poolaastal võttis koolijuhtimise üle Kehtna valla
haridusnõunik Imbi Kalberg, kelle eduka ja
oskusliku juhtimise all läbisime kolmanda õppeveerandi lõpus riikliku järelevalve ning väga
tegusa kevade. Tekkinud ebamäärane kindlusetuse tunne kadus läbi ühiste eesmärkide
teadvustamise ning läbi soovi püsima jääda.
Loomulikult pole vähetähtis Imbi Kalbergi
kindlakäeline tegutsemine ning üksteisega
arvestamine kollektiivis.
Lelle põhikoolis õppis käesoleval õppeaastal
86 õpilast. Õppeaasta lõppes edukalt. Kiituskirjaga lõpetasid Liisi Lehtsaar (II kl), Epp Kuslap
(II kl), Priidik Purga (IV kl), Gabriel Kusalp (VI
kl), Kristiina Lips (VI kl) ning Eliis Ihoma (VIII
kl). Headele ja väga headele hinnetel õppisid veel
Marili Laaksonen, Kaisu Koit ja Carolin Tammepõld II klassist; Merilis Meister ja Deivi Tall III
klassist; Mari Lehtsaar ja Agnes Ihoma IV
klassist; Liisi Meister V klassist; Mart Lehtmets
ja Alari Vahtre VI klassist, Danae Ihoma, Kadri
Kandla, Teele Müller, Marit Sukamägi ja Dane
Tall VII klassist ning Liisi Taniel VIII klassist.
Meie kooli õpilased võtsid osa ka õppeaasta
jooksul toimunud olümpiaadidest. Bioloogiaolümpiaadil saavutas Eliis Ihoma II koha, vene
keele VI klasside olümpiaadil sai meie kooli
võistkond koosseisus Gabriel Kuslap, Kristiina

Kool
Lips ja Sandra Taniel III-IV koha. Dane Tall pääses
vabariiklikule rahvaluuleolümpiaadile
Tartusse ja saavutas seal VII-VIII klassi õpilaste
hulgas VI koha. Üleriigilise Sten Roosi
muinasjutuvõistluse 20 parima hulka valiti
Gabriel Kuslapi muinasjutt. Maakonna eesti
keele, kirjanduse ning kultuuri viktoriinil sai meie
kooli võistkond IV koha.
Omaette teema on Lelle kool ja sport, mida
on ikka eest vedanud õpetaja Viive Karnau.
Sügisel mängisid meie kooli tüdrukud jalgpalli
ning saavutasid vabariigis Sinckers Cup´il II
koha. Suusatamises on Lelle õpilased ikka
edukad olnud. Häid tulemusi saavutasid sellel
talvel maakonna meistrivõistlusel Vidrik Vaev (I
koht), Gabriel Kuslap (II koht), Rauno Pärgma
(II koht), Ott Madisson (III koht), Teele Müller
(III koht), Kristiina Lips (II koht), Anni Madisson
(III koht). Paaristeatesuusatamises olid võidukad Gabriel Kuslap ja Vidrik Vaev. Kevadel
Palukülas toimunud maakonna koolinoorte
krossijooksul võideti väikekoolide arvestuses I
koht ja rändkarikas. Maakonna kergejõustiku
meistrivõistlustel saavutati kolmandat aastat
järjest I koht. Kevadel olid jällegi edukad ka meie
jalgpallitüdrukud, kes võitsid maakonnas
esikoha.
Kui paar aastat tagasi algasid Lelle koolis
tunnid veel 8.50, siis nüüd kutsub koolikell
esimesse tundi juba 8.15. Tänu sellele tunduvad
koolipäevad õpilastele ka lühemad. Samuti
võimaldab see õpilastel enne koju naasmist
osaleda mitmetes huviringides nii koolis kui
väljaspool kooli. Näiteks on 9 õpilast ennast
edukalt arendanud Kehtna Kunstide Kooli
erinevates huviklassides. Lisaks edukale
õppealasele tegevusele on Lelle koolis rohkesti
toimunud huvitavaid üritusi.
Eriline oli juba esimene koolipäev, mil
hobuvankril ja rahvarõivais saabusid kooliõuele
uued esimese klassi õpilased. Peale koolirahu
kontserti Lelle Õigeusu kirikus istutati kooliesisele muruplatsile endise direktori Tarmo
Mureli ja sekretär Lili Saksingu kingitud elupuu.
V klass läbis edukalt üleriigilise projekti
“Suitsuvaba klass” ning ühinesime ka tugiõpilasliikumisega.
Põnevateks ettevõtmisteks õpilastele osutusid sügisene õppeainetealane orienteerumismäng, kohtumised Käru kooli õpilastega, ülekooliline äripäev, vägivallavastane nädal veebruaris, kevadine õppeekskursioon Eesti Ajaloomuuseumisse ja telemajja, tõrvikutega jüriööjooks ühes õpetajate võistkonnaga, Laululinnu
konkurss ning loomulikult isade- ja emadepäeva
tähistamised.
Õppeaasta lõppes nõnda stiilselt nagu ka
algas: hobuvankril saabusid tänavused põhikooli lõpetajad, et helistada viimast koolikella.
Kõige elamusterikkamad olid õpilastele kindlasti
juunikuu kolm koolipäeva, sest siis toimus ülekooliline kahepäevane õppelaager Samlikul
Vändra lähedal. Seal võtsime ette jalgsimatka
Kurgjale, läbisime seiklusraja ning grupiti
toimusid aineõpetajate eestvedamisel laulu-,
tantsu- ja näitemänguharjutused ning viidi läbi
loodusvaatlused. Omandatud oskusi demonstreeriti ühisel lõkkeõhtul. Põnev ja uus kogemus
oli seegi, et süüa tegid koolikokad välikatlas.
Viimane koolipäev lõppes pidulikult kokkade
poolt valmistatud hiigelsuure tordi söömisega.
Ja see oli tõesti eriline!

Oleme tänulikud kõigile, kes meid sellel
õppeaastal on toetanud ja abistanud ning võime
julgelt tunnistada, et oleme andnud endast
parima, et ikka kestma jääda ja järjepidevust
säilitada. EHK PAISTAVAD KUSKILT KA
TÄHED…
Lelle kooli nimel kirja pannud:

huvijuht Pille LINDRE ja
eesti keele õpetaja Maarika LIPS

Lelle Põhikooli
lõpetajad:
Kärt Hallikas
Marit Juurma
Tarmo Kaal
Yngwar Kandla
Alo Kimmel
Kadi Kolumbus
Jüri Lehtmets
Anni Madisson
Toomas Ross
Jane Tõnisson –autasustatud ainealase
kiituskirjaga
Iris Õunapuu
Klassijuhataja Pille Lindre

Valtu kooli
lõpetajad:
Anita Heinmaa
Merle Kokkanen
Jörg Krais
Reelika Kuusemäe
Martin Laurimaa
Raigo Lember
Mario Mett
Artur Ojasalu
Ere Puunurm
Marit Põlma
Ave Rhede
Jane Sarjas
Liina Schmidt
Tene Silt
Sander Smitt
Alesja Soovik
Ardo Tammissaar
Klassijuhataja Eve-Mai Laurimaa

Valtu kool tänab oma abistajaid
ja soovib kõigile
päikesepaistelist ning
kosutavat suve.

Teadmiste salamaailm ärata üles,
ava armastus endas, et võtta ja anda…
Armsad noored, kes te lõpetasite põhikooli või gümnaasiumi, ma õnnitlen teid!
Soovin, et teeksite elus õigeid valikuid.
Erilist heameelt tunnen neist noortest
neidudest, kes õppetöö kõrval leidsid aega
osaleda kodukandi seltsielus ja isetegevuses ning kes oma kauni ja hingestatud
mänguga on sisustanud meie kontsertüritusi.
Perekond Sepman! Olen koos teiega
õnnelik, et teie tütar Helena omab teadmisi,
mida hinnati kuldmedaliga.

Helgi Valtu Seltsimajast

Seadus
Kinnitatud Kehtna Vallavolikogu määrusega nr 13,
22.04.2003

KEHTNAVALLAKODUTEENUSTE
OSUTAMISE TINGIMUSED JAKORD
I. ÜLDSÄTTED
1.Käesolev kord sätestab koduteenuste tingimused ja
majanduslikud ning õiguslikud alused, koduteenuste loetelu (lisa
1), samuti reguleerib teenustest tekkivaid lepingulisi suhteid
lähtuvalt sotsiaalhoolekande seadusest.
2. Antud korras kasutatakse sotsiaalhoolekande tähenduses
alljärgnevaid mõisteid:
2.1 koduteenused – isikule või perekonnale kodustes
tingimustes osutatavad teenused, mis aitavad tal harjumuspärases
keskkonnas toime tulla;
2.2 kõrvalabi – koduteenuste osutamine igapäevaselt või
mitte iga päev sotsiaalhoolekande töötaja poolt;
2.3 sotsiaalhooldaja – kutsealase ettevalmistusega
koduteenuseid osutav isik, kes on omandanud tööks vajalikud
teadmised ja oskused abivajavate hooldamiseks, juhendamiseks
ning rehabilitatsiooniks. Omab sotsiaalhooldaja II või III taseme
kvalifikatsiooni;
2.4 põhiteenus – teenus, mille mitteosutamine ohustab
otseselt kliendi toimetulekut kodus ning põhjustaks kliendi
eraldamise kodust;
2.5 tugiteenus – teenus, mis toetab kliendi toimetulekut
kodus
II. KODUTEENUSTE OSUTAMINE
3. Koduteenuseid osutatakse kõrvalabi vajavatele alalistele
elanikele.
4. Koduteenuseid taotlev isik esitab vallavalitsusele
avalduse, milles põhjendab oma soovi kõrvalabi saada.
Koduteenuste vajadusest võivad teatada ka naabrid, sugulased ja
lähedased. Kui koduteenuseid soovitakse saada tasuta või
soodushinnaga, tuleb avaldusele lisada taotleja ja tema
seadusjärgsete ülalpidajate sissetulekuid tõendavad dokumendid.
5. Pärast avalduse saamist on sotsiaalnõunik kohustatud ühe
nädala jooksul kõrvalabi vajava isikuga kontakti võtma, selgitama
välja tegeliku olukorra ja vajadused ning tegema hoolduskava.
6.Otsuse koduteenuste otsustamise või sellest keeldumise
(koos kirjaliku põhjendusega) kohta teeb vallavalitsus
sotsiaalnõuniku ettepanekul kahe nädala jooksul.
III. LEPINGU SÕLMIMINE
7.Koduteenuste osutamiseks sõlmitakse kirjalik
kolmepoolne leping sotsiaalnõuniku hooldustöötaja ja kliendi
vahel, kus igal konkreetsel juhul määratakse teenuste kestvus ja
hind ning lepingu lisas osutatavate teenuste loetelu ja sagedus.
Lepingus on ära määratletud ka poolte kohustused kooskõlas Eesti
Vabariigi seadusandluse ja käesoleva korraga. Lepingu vormi
kinnitab vallavalitsus.
8.Erandolukorras (trauma, korteriavarii jm) osutatakse
kliendile teenust koheselt väljaspool lepingus ette nähtud mahtu,
vajaduse korral sõlmides lepingu hiljem.
9.Koduteenuste osutamise leping kuulub läbivaatamisele
lähtuvalt kliendi olukorrast ja vajadusest. Sotsiaalnõunik vaatab
lepingud uuesti läbi üks kord aastas. Lepingut võib täiendada ja
muuta ainult poolte kokkuleppel. Täiendused ja muudatused
fikseeritakse lepingu lisas ja kinnitatakse poolte allkirjadega.
IV. SOTSIAALHOOLDAJATEGEVUSEALUSED
10.Töölepingu sotsiaalhooldajaga sõlmib, muudab ja
lõpetab vallavanem.
11.Sotsiaalhooldaja allub oma töös vallavalitsuse
sotsiaalnõunikule.
12.Sotsiaalhooldaja põhiülesandeks on eakate
üksikvanurite, puuetega isikute, sotsiaalselt mittetoimetulevate
lastega perekondade, üksikvanemate ja teiste koduteenust
vajavate isikute abistamine. Sotsiaalhooldaja abistab
sotsiaalnõunikku oma teeninduspiirkonnas elavate klientide ja
nende vajaduste väljaselgitamisel, teeb ettepanekuid abi
osutamiseks.
13.Sotsiaalhooldaja täidab hooldustöö lehti ning kirjutab
lühikokkuvõtte osutatud teenustest ja kliendi olukorrast. Kord
kuus toob sotsiaalhooldaja hooldustöö lehed sotsiaalnõunikule.
14.Sotsiaalhooldaja teeb koostööd abivajajate lähedaste ja
sõpradega. Ta on orienteeritud kliendikesksele pidevale töö
täiustamisele.
15.Sotsiaalhooldaja võib teenindada kuni kaksteist
kõrvalabi vajavat isikut (peret) sõltuvalt nende vanusest, vaimsest
ja füüsilisest seisukorrast ning teenuste vajadusest.
16.Sotsiaalhooldaja ei tohi astuda kliendiga rahalistesse
tehingutesse isikliku kasu saamiseks ega mõjutada pärimisõiguse
dokumentide vormistamist enda kasuks.
17.Sotsiaalhooldajal on õigus saada vallavalitsusest
vajalikku teavet sotsiaalabi ja hooldustöö kohta, õigus
täiendõppele, õigus tööga seotud kulutuste hüvitamisele.

V. FINANTSEERIMINE
18.Sotsiaalhooldajale makstakse töötasu valla eelarvest
vastavalt sõlmitud töölepingule.
19.Koduteenused on kliendile tasulised, osaliselt tasulised
või tasuta. Teenuste eest tasumisel osaleb klient ja/või tema
seadusjärgsed ülalpidajad. Tasuta ja osaliselt tasustatud
koduteenuseid finantseeritakse valla eelarvest.
20.Tasuta koduteenuseid osutatakse üldjuhul väikese
sissetulekuga lasterikastele perekondadele ja
toimetulekuraskustega isikutele, kellel vanadusest, puudest või
haigusest tingituna ei ole piisavalt elatusvahendeid ning kellel
puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad.
21.Võetava tasu suurus oleneb teenuste mahust,
maksumusest ja teenust saava isiku ning tema seadusjärgsete
ülalpidajate majanduslikust olukorrast. Tasu suuruse otsustab
vallavalitsus. Osutatavate koduteenuste loetelu (lisa 1), mahud
ja maksumused (lisa 2) kinnitatakse käesoleva määruse lisana.
22.Sotsiaalhooldaja tööga seotud kulutused (sõidupiletid,
bensiinikulu oma liiklusvahendiga liikumisel, töövahendid ning
vajadusel eririietus) hüvitatakse valla eelarvest.
Lisa 1
KODUTEENUSTE LOETELU
VANURITELE JA PUUETEGA ISIKUTELE
I. PÕHITEENUSED
1. Toiduainete ja majapidamistarvetega varustamine,
toitlustamine:
1.1 1.1 tellimuste vastuvõtmine, kaupade ostmine ja koju
toomine;
1.2 1.2 toiduainete tuppa toomine hoidlast;
1.3 1.3 valmistoidu koju toomine toitlustuspunktidest;
1.4 1.4 abistamine toidu valmistamisel;
1.5 1.5 abistamine söömisel;
1.6 1.6 toidunõude pesemine (k.a. külmikute, kappide ja
hoidlate korrastamine)
1.7 1.7 esmaste majapidamistarvetega varustamine.
2. Eluaseme korrastamine:
2.1 iganädalane puhastus (põrandate pühkimine, pesemine;
prügiämbri tühjendamine; voodi korrastamine, tolmu pühkimine);
2.2 pesu pesemise korraldamine;
2.3 vaipade puhastamine;
2.4 pesu triikimine, riiete pisiparandused.
3. Abistamine arstiabi korraldamisel:
3.1 arsti koju kutsumine (vajadusel arsti visiidi
äraootamine);
3.2 abistamine raviasutuse külastamisel;
3.3 kliendi külastamine tema ajutisel viibimisel haiglas;
3.4 ravimite muretsemine;
3.5 abistamine ravimite manustamisel;
3.6 abivahendite soovitamine ja muretsemine.
4. Kliendi pesemine ja korrastamine:
4.1 abistamine pesemisel;
4.2 abistamine riietamisel;
4.3 väljanägemise korrastamine;
4.4 pesemisvõimaluste korraldamine saunas.
5. Abistamine kütmisel:
5.1 küttematerjalide muretsemine, tellimine ja koju
toomise korraldamine;
5.2 küttematerjali saagimine, lõhkumise ja ladumise
korraldamine;
5.3 küttematerjali tuppa toomine;
5.4 abistamine kütmisel.
II. TUGITEENUSED
1. Kommunaal- ja muude maksete tasumine, toetuse
taotlemine:
1.1 kommunaalmaksete tasumise korraldamine;
1.2 toimetulekutoetuse taotlemine;
1.3 ühekordsete rahaliste toetuste taotlemine ning raha koju
viimine.
2. Abistamine remont- ja teenustööde korraldamisel:
2.1 korteri kommunikatsioonirikete remondi ja
pisiremonttööde korraldamine;
2.2 olmetehnika remondi korraldamine.
3. Teabe edastamine ja vestlus:
3.1 kliendi ära kuulamine;
3.2 teabe edastamine muudatustest ning täiendustest
õigusaktides, mis on seotud kliendi huvidega.
4. Kevadine ja sügisene suurpuhastus:
4.1 akende pesu korraldamine;
4.2 laearmatuuride puhastamine;
4.3 aknakardinate vahetus;
4.4 abistamine kappide ja panipaikade korrastamisel;
4.5 akende soojustamine
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5. Abistamine ühekordsel asjaajamisel:
5.1 ajalehtede ja ajakirjade tellimine;
5.2 arhiivitõendite muretsemine;
5.3 abistamine matuse korraldamisel;
5.4 abistamine hooldekodusse suunamisel;
1.1 5.5 muud ühekordsed asjaajamised.
6. Religioossete vajaduste rahuldamine vastavalt kliendi
soovile:
6.1 kirikuõpetaja või diakooniatöötaja kutsumine
hingehoidlikuks vestluseks või armulaua andmiseks;
6.2 Kirikusse või koguduse üritustele mineku
organiseerimine.
7. Tähtpäevade tähistamine
8. Saatmine päevakeskusesse ja sealt tagasi
Lisa 2
KODUTEENUSTE MAHUD JA
MAKSUMUS
1. KODUTEENUSTE PAKETT NR 1 KOOSNEB:
üks kord nädalas kliendi kodu külastamine;
teabe edastamine, vestlus ja nõustamine;
toiduainete ja majapidamistarvetega varustamine;
kommunaal- ja muude maksete tasumine;
kütmise korraldamine;
arstiabi korraldamine ja vajalike ravimitega
varustamine;
remondi ja teenustööde organiseerimine;
transpordi organiseerimine (arsti, juuksuri juurde,
sauna, päevakeskusesse).
2. KODUTEENUSTE PAKETT NR 2 KOOSNEB:
kaks korda nädalas kliendi kodu külastamine;
teabe edastamine, vestlus ja nõustamine;
toiduainete ja majapidamistarvetega varustamine;
kommunaal- ja muude maksete tasumine;
eluruumide koristamine;
kütmise korraldamine;
- arstiabi korraldamine ja vajalike ravimitega varustamine;
remondi ja teenustööde organiseerimine;
transpordi organiseerimine (arsti, juuksuri juurde,
sauna, päevakeskusesse);
hoolealuste pesemine ja korrastamine.
3. KODUTEENUSTE PAKETT NR 3 KOOSNEB:
- neli või rohkem kordi nädalas kliendi kodu
külastamine;
teabe edastamine, vestlus ja nõustamine;
toiduainete ja majapidamistarvetega varustamine;
kommunaal- ja muude maksete tasumine;
kütmise korraldamine;
eluruumide koristamine;
- arstiabi korraldamine ja vajalike ravimitega varustamine;
remondi ja teenustööde organiseerimine;
transpordi organiseerimine (arsti, juuksuri juurde,
sauna, päevakeskusesse)
hoolealuste pesemine ja korrastamine;
- haige põetamine
4. PAKETTIDE MAKSUMUSED:
4.1 pakett nr.1 – 180.- krooni kuu;
4.2 pakett nr.2 – 250.- kuni 350.- krooni kuu;
4.3 pakett nr.3 – 500.- kuni 1000.- krooni kuu.
LASTEGA PEREKONDADELE OSUTATAVAD
TOETAVADTEENUSED
1. Majapidamise korraldamine ja selle õpetamine:
1.1 koristamine;
1.2 tööde järjestamine tähtsuse järgi;
1.3 riiete ja jalanõude hooldamine ja paigutamine;
1.4 rõivaste ökonoomne muretsemine;
1.5 eelarve koostamine, hindade võrdlemise õpetamine.
2. Vajaduste järjestamisoskuste kujundamine, eetiliste ja
moraalsete tõekspidamiste kujundamine.
3. Majanduslikult ökonoomse ja tervisliku toidu
valmistamine ja selle tegemise õpetamine
4. Tööpäeva kava koostamise ja päeva planeerimise
õpetamine;
5. Haige lapse hooldamise ja põetamise õpetamine.
6. Lastega tegelemine ning vanemate kaasamine ja õpetamine
lastega tegutsemiseks (lastega väljas jalutamise harjumuste
kujundamine, riiu lõpetamine, viisaka käitumise õpetamine,
liikluseeskirja õpetamine jne.).
7. Perekonnale uute innustuste ja oskuste andmine (lastele
muinasjuttude lugemine, lastelaulude õpetamine, harrastuste
toetamine, teatri ja kontserti ühiskülastuste korraldamine,
meisterdamine, töötegevuse, matkade, kinoskäimiste ja
raamatukogu külastuste korraldamine jm).
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Kinnitatud Kehtna Vallavolikogu määrusega
nr 14, 22.04.2003

KEHTNA VALLA
TUNNUSTAMISE KORD
KEHTNA VALLA
TEENETEMÄRGI STATUUT
I. ÜLDSÄTTED
1. Käesoleva statuudiga kehtestatakse
Kehtna valla teenetemärgi (edaspidi teenetemärk)
andmise ja kandmise kord.
2. Teenetemärk on valmistatud värvilise
metalli sulamist, märgi pealispind kujutab
emailitud plaati vallavapi kujutisega. Teenetemärgi tagaküljele on graveeritud märgi number ja
selle väljaandmise aasta. Teenetemärgi juurde
kuulub igapäevaseks kandmiseks Kehtna valla
vapi tähe kujuline rinnanõel.
II. TEENETEMÄRGI ANDMISE ALUSED
3. Teenetemärk on Kehtna valla autasu, mis
antakse füüsilistele isikutele Kehtna vallale
osutatud eriliste teenete eest.
4. Teenetemärgiga autasustatakse:
1) Kehtna vallavalitsuse ning valla hallatavate asutuste juhte, nõunikke ja spetsialiste ning
peaspetsialiste, kes vallas on eeskujulikult töötanud vähemalt kümme aastat, nende tööjuubeli
puhul alates kümnendast aastast või juubeli
puhul alates neljakümnendast eluaastast.
2) Kehtna valla vara päästnud isikuid, kui
päästetud varal oli oluline väärtus ning päästmine
toimus päästja elu ja tervist ohutu seades.
3) Ettevõtete ja asutuste juhte, kes on andnud
oluliselt arendanud ettevõtlust Kehtna vallas,
juubelite puhul alates neljakümnendast eluaastast või nende poolt juhitavate ettevõtete ja
asutuste juubelite puhul alates kümnest aastast.
4) Haridus-, kultuuri-, ja sotsiaaltöötajaid ning
aktiviste, kes oluliselt on edasi viinud Kehtna
valla kultuuri-, hariduse- ja sotsiaalelu, juubelite
puhul alates neljakümnendast eluaastast või
asutuste, seltside jm. juubelite puhul alates
kümnest aastast.
5) Välisriigi kodanikke, kes on isikliku
tegevusega oluliselt aidanud kaasa Kehtna valla
sotsiaal-, majandus-, haridus- ja kultuurielu
edendamisele.
6) Eesti Vabariigi kodanikke ja ametiisikud,
kes on isiklikult osutanud olulisi teeneid Kehtna
vallale.
5. Teenetemärk väljastatakse koos tunnistusega, millele kirjutavad alla vallavolikogu esimees
ja vallavanem. Allkirjad kinnitatakse Kehtna valla
vapimärgi pitsatiga..
6. Vastavalt vallavolikogu otsusele võib koos
teenetemärgiga anda kingituse või rahalise
preemia.
7. Teenetemärki antakse isikule ainult üks
kord.
III. TAOTLUSE ESITAMINE
8. Taotlusi Eesti kodanike ja välismaalaste
autasustamiseks teenetemärgiga on õigus esitada
Kehtna valla füüsilistel ja juriidilistel isikutel,
vallavalitsusel ja vallavolikogu komisjonidel.
Motiveeritud taotlus esitatakse kirjalikult
vallavolikogu kantseleisse jooksva aasta 10.
jaanuariks.
9.Taotluses tuleb näidata:
1) autasustamiseks esitatava isiku nimi,
elukutse, töökoht;
2) taotluse esitaja ja kontaktandmed;
3) teenetemärgiga autasustamiseks esitatava
isiku teenete kirjeldus;
4) taotluse esitamise kuupäev ja taotleja allkiri;
IV. TEENETEMÄRGI ANDMISE VORMISTAMINE, KÄTTEANDMINE JA KANDMINE
10.Teenetemärgi andmise otsuse võtab vastu
vallavolikogu. Otsuses näidatakse ära isiku nimi
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ning mille ees teenetemärk antakse.
11.Teenetemärgiga autasustatute nimed koos
teenete kirjeldusega kantakse valla kantseleis
asuvasse teenetemärkide saajate raamatusse.
12.Teenetemärk antakse üldjuhul üle Kehtna
valla aastapäeva pidulikul üritusel.
13. Teenetemärgi annavad autasustatavale
kätte vallavolikogu esimees ja vallavanem või
nende poolt määratud isikud.
14. Teenetemärki võib kanda üksnes isik,
kellele teenetemärk on antud. Teenetemärki ja
rinnanõela kantakse vasakul kuuerevääril või
sellele vastaval kohal.
15. Teenetemärgi saamine ei too kaasa eriõigusi. Teenetemärk ei kuulu asendamisele.

KEHTNA VALLA AUKIRJA
STATUUT
I. ÜLDSÄTTED
1. Käesoleva statuudiga kehtestatakse Kehtna
valla aukirja (edaspidi aukiri) andmise kord.
2. Kehtna valla aukiri on Kehtna valla autasu,
mis antakse füüsilistele või juriidilistele isikutele
vallapoolse austusavaldusena.
3. Aukiri on A4 formaadis kvaliteetpaberil.
Aukirjal on Kehtna valla vapp, kiri “Kehtna Valla
Aukiri” ja tekst “Kehtna vald autasustab
(autasustatu nimi, mille eest, mille puhul), kuupäev.
Üleandmisel asetatakse aukiri Kehtna valla
vapimärgiga kaante vahele.
II. AUKIRJAANDMISE ALUSED
4. Aukirjaga autasustatakse:
1) Kehtna Vallavalitsuse ja valla hallatavate
asutuste töötajaid, kes on kohusetruult töötanud
vähemalt viis aastat, juubelite ning pensionile
mineku puhul;
2) Kehtna valla mittetulundusühingute,
seltside, laulukooride, muusikaansamblite,
spordiseltside, näitemänguseltside, kodukaunistamise seltside, külaseltside jm eestvedajaid,
isiklike või vastavate ühingute jm juubelite puhul,
edukalt läbiviidud suurürituste, võidetud tähtsate
konkursside ja võistluste puhul.
3) Ettevõtjaid ja ettevõtete ning asutuste
juhte, kes on edukalt arendanud ettevõtlust ja
Kehtna valla majanduselu ning pakkunud tööd
Kehtna valla elanikele, isiklike ja ettevõtete
juubelite puhul.
4) Kehtna Vallavolikogu liikmeid, kes on
osutunud valituks vähemalt kolme volikogu
koosseisu, volikogu volituse korralise lõppemise
puhul.
5) Välisriigi kodanikke, kes on programmide,
projektide, aktsioonide kaudu kaasa aidanud
Kehtna valla sotsiaalsele, kultuurilisele ja
majanduslikule arengule.
6) Eesti Vabariigi kodanikke ja ametiisikuid,
kes on oma isikliku tegevusega kaasa aidanud
Kehtna valla sotsiaalsele, majanduslikule ja
kultuurilisele arengule.
III. TAOTLUSE ESITAMINE
5. Taotlusi aukirja andmiseks on õigus esitada
volikogu esimehel, vallavanemal, vallavolikogu
ja vallavalitsuse liikmetel, nõunikel, valla hallatavate asutuste hoolekogudel ja nõukogudel.
6. Motiveeritud taotlus esitatakse kirjalikult
vähemalt kümme päeva enne autasustamist vallavalitsuse kantseleisse.
Taotluses tuleb näidata:
1) autasustamiseks esitatud isiku, ühenduse,
asutuse jm. nimi;
2) aukirja andmise põhjendus;
3) taotluse esitaja nimi ja kontaktandmed;
4) taotluse esitaja allkiri ja esitamise kuupäev;
5) soovitav aukirja üleandmise aeg ja koht.

IV. AUKIRJA VORMISTAMINE JA KÄTTEANDMINE
7.Aukirja andmise kohta koostatakse vallavalitsuse korraldus, milles tuuakse ära aukirja
saaja nimi ja aukirja andmise põhjendus.
8. Aukirjale kirjutab alla vallavanem, allkiri
kinnitatakse valla vapimärgiga pitsatiga.
9 .Aukirjaga koos võib autasustatule anda
Kehtna valla vapiga lipsu- või rinnanõela.
11. Aukirja võib ühele isikule anda mitmel
korral.

KEHTNA VALLA TÄNUKIRJA
STATUUT
I. ÜLDSÄTTED
1.Käesoleva statuudiga kehtestatakse
Kehtna valla tänukirja (edaspidi tänukiri) andmise
kord.
2. Kehtna valla tänukiri on Kehtna valla
autasu, mis antakse füüsilistele või juriidilistele
isikutele vallapoolse tänuavaldusena.
3.Tänukiri on A4 formaadis kvaliteetpaberil.
Tänukirjal on Kehtna valla vapp, kiri “Kehtna
Valla Tänukiri” ja tekst “Kehtna vald autasustab
(autasustatu nimi, mille eest, mille puhul),
kuupäev. Üleandmisel asetatakse tänukiri Kehtna
valla vapimärgiga kaante vahele.
II. ETTEPANEKUTE ESITAMINE
4. Ettepanekuid tänukirja andmiseks võivad
teha vallavolikogu esimees ja volikogu liikmed,
vallavanem, vallavalitsuse liikmed, nõunikud,
valla hallatavate asutuste juhid, füüsilised isikud
eelnimetatute kaudu.
5.Motiveeritud ettepanek esitatakse kirjalikult
vähemalt kümme päeva enne autasustamist
valla-valitsuse kantseleisse.
Ettepanekus tuleb näidata:
1) esitatud isiku, ühenduse, asutuse jm.
nimi;
2) tänukirja andmise põhjendus;
3) ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed;
4) ettepaneku esitaja allkiri ja esitamise
kuupäev;
5) soovitav tänukirja üleandmise aeg ja
koht.
III. TÄNUKIRJAANDMISE ALUSED
6. Tänukirjaga autasustatakse:
1) Kehtna Vallavalitsuse ja valla hallatavate
asutuste töötajaid, kes on töötulemuste põhjal
tunnistatud oma erialal aasta parimaks.
2) Kehtna valla õpilasi põhikooli ja gümnaasiumi eriti eduka lõpetamise puhul, eduka
esinemise puhul aineolümpiaadidel ja
konkurssidel.
3) Kehtna valla haridus-, kultuuri- ja sporditegelasi eduka esinemise eest võistlustel, konkurssidel, Kehtna vallas suurürituste eduka
korraldamise eest.
4) Kehtna valla ettevõtjaid valla hallatavate
asutuste ning valla ürituste toetamise eest.
5) teisi füüsilisi kui ka juriidilisi isikuid
mitmesuguse Kehtna vallale kasu ja tunnustust
toonud tegevuse eest.
IV. TÄNUKIRJA VORMISTAMINE JA
KÄTTEANDMINE
7. Tänukirja andmise otsustab vallavanem.
8. Tänukirja andmise kohta koostakse
vallavanema käskkiri, milles tuuakse ära tänukirja
saaja nimi ja tänukirja andmise põhjendus.
9. Tänukirjale kirjutab alla vallavanem, allkiri
kinnitatakse valla vapimärgiga pitsatiga.
10. Tänukirjaga koos võib anda Kehtna valla
vapiga meene.
11. Tänukirja võib ühele isikule anda mitmel
korral.
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KEHTNA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS
Kehtna valla heakorra- ja kaevetööde
eeskirja kinnitamine
17.06.2003 nr 20
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse ( RT I 1993, 37, 558; 1994,
12, 200; 19, 340; 72,1263; 84, 1475; 1995,16, 228;
17, 237; 26-28; 355; 23,334; 59, 1006; 97, 1664;
1996, 36, 738; 36, 738; 37, 739; 40, 773; 48, 942;
89, 1591; 1997,13, 210; 29, 449, 450, 69; 113; 1998,
28, 356; 59, 941; 61, 984; 1999,10; 155; 27, 392;
29, 410; 75, 705; 2000,51, 322; 2001, 82, 489; 2001,
100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336;
58, 362; 61, 375; 63, 387; 64,390 ja 393; 68, 407;
82, 480; 96, 565; 99, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4,22;
2003, 23,141) § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 36¹,
Kehtna Vallavolikogu määrab:
1.Kinnitada Kehtna valla heakorra- ja
kaevetööde eeskiri vastavalt lisale.
2.Avaldada käesolev määrus Riigikantselei
elektroonilises andmekogus.
3.Määrus jõustub 1.juulil 2003.

KEHTNA VALLA HEAKORRAJA KAEVETÖÖDE EESKIRI
Kinnitatud Kehtna Vallavolikogu määrusega nr
20, 17.06.2003
I. ÜLDSÄTTED
1.1. Kehtna valla heakorra- ja kaevetööde eeskirja
ülesanne on tagada valla haldusterritooriumil puhtus,
heakord ning kaevetööde korraldatus.
1.2. Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile
füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kes viibivad või
asuvad valla haldusterritooriumil.
1.3. Käesolevas eeskirjas on:
1.3.1 puhastusala – teega külgneva kinnistu ja
sõidutee vahel olev ala;
1.3.2 heakorranõuete täitmisel omanikuga
võrdsustatud tema poolt volitatud valdaja, haldaja
või kasutaja. Seejuures jääb täitmise eest vastutama
omanik;
1.3.3 kinnistu mõistega võrdsustatud maa-ala,
krunt, maaüksus, katastriüksus ja maatüki olulised
osad;
1.3.4 avalik koht on iga territoorium, rajatis või
ruum, mis on antud üldiseks kasutamiseks või mis
on tegelikult üldkasutatav;
1.3.5 kaevetöödeks pinnases tehtavad tööd:
1.3.5.1 sügavamal kui 30 cm maapinnast;
1.3.5.2 kui tööde käigus rikutakse tee- või
pinnakatet (asfalt, sillutis, muru jne);
1.3.5.3 kui planeerimise käigus muudetakse
pinnase esialgset kõrgust;
1.3.6 kaevetöödeks käesolevas eeskirjas
kasutatud mõistes ei loeta:
1.3.6.1 haudade kaevamist kalmistutel;
1.3.6.2 kaevetööde tegemist, kui neid teostatakse
juriidilise või füüsilise isiku omandis või valduses
oleval maa-alal, tingimusel, et seal ei asu kolmandatele
isikutele kuuluvaid insenerkommunikatsioone.
Vastutus selliste kaevetööde ohutu teostamise eest
lasub maaomanikul (maavaldajal).
II. HEAKORRAEESKIRI
2.1. Kehtna valla haldusterritooriumil on iga
inimese hea tava ja kohus hoida korda ja pidada
puhtust.
2.2. Kehtna valla üldkasutataval territooriumil
tohib jäätmeid ja prügi panna vaid selleks ettenähtud
kohta.
2.3. Kinnistu või ehitise omanik on kohustatud
korras hoidma kinnistu või ehitisega külgneva
puhastusala, mis tänava ääres ulatub kinnistu või
ehitise piirist selle laiuselt sõidutee ääreni.
2.4. Avalikku kohta paigaldatud lillevaaside,
prügiurnide, pinkide, tõkkepiirete, reklaamstendide
ja teiste teisaldatavate väikevormide korrashoiu ja
hoolduse kohustus lasub nende omanikel.
2.5. Kallasradade, parkide, haljasalade ning
nendega külgnevate kõnniteede puhastamist ja
korrastamist on kohustatud korraldama nende
omanik.

2.6. Vallavalitsus on kohustatud tagama:
2.6.1 valla teede, tänavate, parkide, haljasalade,
väljakute korrashoiu;
2.6.2 tänavate nimesiltide paigaldamise ja
korrashoiu;
2.6.3 avalikes kohtades asuvate tuletõrje
veevõtukohtade ja veehoidlate korrasoleku ning
juurdepääsu nendeni.
2.7. Heakorra tagamiseks on kinnistu omanik
kohustatud:
2.7.1 korras hoidma oma kinnistu piirdeaia;
2.7.2 koristama kinnistuga külgneva puhastusala
ning kõnnitee olemasolul tegema seal lume- ja
libedusetõrjet. Libedusetõrjel tohib kasutada liiva,
peent killustikku või töödeldud kruusa;
2.7.3 lumetõrje tegemisel on keelatud lume
loopimine sõiduteele;
2.7.4 tegema umbrohutõrjet;
2.7.5 puhastama sadeveekraavi ja truupi, maaaluse tehnovõrgu luuki ja resti, tagades eelvoolu, kui
eelnimetatud jäävad tema puhastusala piiresse;
2.7.6 hoidma korras kommunikatsioonide
(torustikud, trassid, kaablid jne) ja tuletõrje
veehoidlate juurdepääsuteed;
2.7.7 hoidma korras prügikonteinerite hoiukohad
ja juurdepääsuteed nendele;
2.7.8 rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu
reostamise ja risustamise vältimiseks.
2.8. Ehitise omanik on kohustatud:
2.8.1 korras hoidma ehitise fassaadi;
2.8.2 remontima või kehtestatud korras
lammutama lagunenud ehitised;
2.8.3 hoidma korras hoone vihmaveerennid ja torud, kõrvaldama nendesse kogunenud prügi,
vajadusel kõrvaldama ehitiselt lume, jääpurikad,
varisemisohtlikud kivid, plaadid jms ning tagama
nende tööde ajal tänaval ohutu liikluse, hoidma
pidevalt lumest ja jääst puhastatuna ehitise välistrepi;
2.8.4 tagama talvisel ajal üldkasutatava hoone
juurdepääsutee ja välistrepi puhastamise jääst ja
lumest ning vajadusel nende liivatamise;
2.8.5 varustama ehitised ja mitmekorterilises
elamus ka korterid korrektsete numbrisiltidega ning
tagama numbri ööpäevaringse nähtavuse;
2.8.6 kindlustama üldkasutatavate trepikodade
korrasoleku ja pimedal ajal nende valgustamise
võimaluse;
2.8.7 omama kinnistul prügi ja tahkete jäätmete
paigutamiseks tervisekaitsenõuetele vastavat
prügikonteinerit, kindlustama jäätmete üleandmise
jäätmekäitlejale ;
2.8.8 tagama heitvee kogumiskaevu korrasoleku,
veepidavuse, korrektse sulgumise, õigeaegse
tühjendamise ja ümbruse hooldamise;
2.8.9 tagama kuivkäimla vastavuse tervisekaitseja keskkonnanõuetele;
2.8.10 tagama loomakasvatushoone vastavuse
tervisekaitse- ja keskkonnakaitsenõuetele, hoidma
ümbruse korras ja vältima selle saastumist virtsa ja
sõnnikuga;
2.8.11 hoidma tootmistegevuses tekkivat müra
lubatud piires;
2.8.12 tagama televisiooni- ja raadiovastuvõtu
antennide korrektse asetuse ja ohutu kinnituse;
2.8.13 heiskama hoonetel riigilipud Vabariigi
Valitsuse poolt kehtestatud lipupäevadel.
2.9. Ehitus-, remondi- ja kaevetööde tegija on
kohustatud:
2.9.1 vormistama dokumentatsiooni ja võtma
vallavalitsusest vormikohase loa;
2.9.2 järgima ehitise välisilme muutmisel ning
ümberehitamisel riigi ja valla õigusaktidega sätestatud
korda;
2.9.3 vältima objektilt prahi jms sattumist sõiduja kõnniteele;
2.9.4 hoidma korras ja puhastama objekti
juurdepääsutee;
2.9.5 rajama ja korras hoidma piirdeaia või muu
tõkke;
2.9.6 pärast töö lõpetamist ja enne objekti
ekspluatatsiooni andmist heakorrastama selle
ümbruse.
2.10. Tehnovõrgu omanik on kohustatud:
2.10.1 tähistama ja hoidma korras temale kuuluva
tehnovõrgu;
2.10.2 hoidma tehnovõrgu nähtava osa ja muu
konstruktsiooni seisundis, mis tagab liiklusohutuse
ja inimeste turvalisuse.

Valla Vaatleja 7
2.11. Kinnistu reostamisel ja risustamisel on
süüdlane kohustatud selle viivitamatult puhastama.
Kui süüdlast ei ole võimalik kindlaks teha, peab selle
ala korrastama ala omanik.
2.12. Avaliku ürituse korraldaja peab maa-ala, kus
üritus läbi viidi, puhastama hiljemalt üritusele järgneva
päeva kella 9.00-ks.
2.13. Põllumajandustööde tegija peab tagama
teedele sattunud pori, sõnniku, prahi jms koristamise
veotööde lõppedes.
2.14. Heakorra tagamiseks on keelatud:
2.14.1 risustada ja reostada valla haldusterritooriumi, kritseldada ehitiste seinale, müürile,
piirdeaiale, pingile jms või kahjustada neid muul viisil;
2.14.2 vigastada ja omavoliliselt maha võtta
kõrghaljastust nii avalikes kohtades kui ka kinnistu
territooriumil, rikkuda murukamarat, teekatet,
kinnitada puude külge tarasid, traate, silte. Puude
(välja arvatud viljapuud) mahavõtmine võib nii
avalikes kohtades kui ka kinnistu territooriumil
toimuda maatüki omaniku nõusolekul ning kooskõlastatult vallavalitsusega;
2.14.3 omavoliliselt püstitada ehitisi;
2.14.4 kallasraja kasutamisel kahjustada kinnistu
omaniku vara;
2.14.5 vedada ja maha panna olmejäätmeid selleks
mitte ettenähtud kohta;
2.14.6 kloppida riideid ja vaipu mitmekorterilise
elamu rõdul, aknal ja uksel, kuivatada pesu rõdu või
lodža piirdest kõrgemal;
2.14.7 eriloata tarastada mitmekorteriliste elamute
juurde kuuluvat territooriumi ja kortermajade juures
asuvaid aiamaid;
2.14.8 ehitada kinni rõdu või lodžat ilma
kehtestatud korras kinnitatud projektita ja vastava
loata;
2.14.9 paigaldada prüginõusid ja -konteinereid
väljapoole kinnistu piire, kui see pole kooskõlastatud
vallavalitsuses;
2.14.10 paigutada üldotstarbelisse prüginõusse
või -konteinerisse vedelaid jäätmeid, kivi- või
betoonijäätmeid, puisteliiva, hõõguvat sütt, tulist
tuhka, radioaktiivseid või teisi ohtlikke jäätmeid, jätta
lahti prüginõu või -konteineri kaant;
2.14.11 hoida küttepuid, ehitusmaterjali jms
korralikult ladustamata õue tänavapoolses osas ja
laduda neid vastu kasvavaid puid;
2.14.12 lasta olme- ja heitvett sadeveekraavi või
sadeveekanalisatsiooni, reostada või risustada neid
muul viisil;
2.14.13 lasta veekogusse, kanalisatsiooni- ja
sadeveevõrku pühkmeid, esemeid, mürgiseid,
söövitavaid või kergestisüttivaid aineid, naftasaadusi
ja nende jäätmeid, samuti teravat või lämmatavat lõhna
levitavaid aineid;
2.14.14 valada naftasaadusi või nende jääke
maapinnale, hoida mürgiseid aineid kohtades, kus ei
ole välistatud nende imbumine maapinnasesse;
2.14.15 matta jäätmeid pinnasesse, välja arvatud
kompostimine;
2.14.16 karjatada koduloomi avalikel haljasaladel;
2.14.17 kasutada mürkaineid, pestitsiide ja väetisi
kehtestatud eeskirjade vastaselt;
2.14.18 tekitada ülenormatiivset müra, vibratsiooni või tolmu;
2.14.19 parkida mootorsõidukeid haljasaladele,
laste mänguväljakutele, kalmistutele, üldkasutatavate
supluskohtade territooriumile ja teistesse selleks mitte
ettenähtud kohtadesse ning nendega seal sõita;
2.14.20 peatumise ja parkimisega takistada
läbipääsu ja liiklemist teistele liiklusvahenditele;
2.14.21 sõita asfaltkattega teedel roomikmasinate
ja teiste teekatet lõhkuvate mehhanismidega.
2.15. Küttekoldevälise tule tegemisel tuleb
arvestada järgmist:
2.15.1 põlevmaterjali jäätmeid ja prahti põletada
ning lõket või muud küttekoldevälist tuld võib teha
väljapool ehitist tuulevaikse ilmaga selleks kohandatud mittepõleval alusel või taimestikust puhastatud
pinnasel tuletöö üle järelevalvet teostava isiku
juuresolekul. Tuli peab paiknema vähemalt 15 m
kaugusel mis tahes ehitisest või põlevmaterjali
lahtisest hoiukohast ja vähemalt 30 m kaugusel
metsast;
2.15.2 avaliku lõkke tegemise peab selle korraldaja
eelnevalt kooskõlastama Päästeteenistusega ja omama
selleks vallavalitsuse luba. Avaliku lõkke tegemise
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koht peab paiknema mis tahes ehitisest, põlevmaterjali hoiukohast või metsast vähemalt 50 m
kaugusel;
2.15.3 pärast jäätmete ja prahi põletamist ning
lõkke või muu küttekoldevälise tule tegemist tuleb
põlemisjäägid hoolikalt kustutada veega ülevalamise
või mulla või liivaga katmise teel;
2.15.4 tahkekütusel töötav teisaldatav šašlõkiahi
või muu samalaadne seadis ning kala- või lihatoodete
suitsutusahi peavad mis tahes ehitisest või
põlevmaterjali hoiukohast asuma vähemalt 5 m
kaugusel. Nimetatud ahjud peavad kasutamise ajal
olema pideva järelevalve all. Pärast töö lõpetamist
tuleb küttel lasta täielikult ära põleda või
põlemisjäägid veega kustutada;
2.15.5 kulu põletamine on lubatud kevadel
esimese kahe nädala jooksul pärast lume sulamist
Päästeteenistuse teadmisel. Kulu võib põletada päeva
ajal tuulevaikse ilmaga. Tee- või hooneäärse kulu
põletamisel tuleb teemaa välisserv, hoonel selle
ümbrus, eelnevalt märjaks kasta. Kulu põletajal
peavad kaasas olema tulekustutusvahendid. Kulu ei
tohi põletada puude ja põõsastega aladel.
2.16. Vallavalitsusel on lubatud metsade ajutine
sulgemine tuleohutuse tagamiseks.
2.17. Valla territooriumil asuvatel veekogudel on
keelatud:
2.17.1 supelda ebakaines olekus;
2.17.2 reostada veekogu ja kaldaid;
2.17.3 sõita mootorveesõidukiga;
2.17.4 murda veekogudel vesiroose ja muid
kaitsealuseid taimi;
5.5.5 pesta veekogude kallastel mootorsõidukeid;
18.18. Puhkealade veekogudel on keekatud
ujutada koeri ja teisi koduloomi.
III. KAEVETÖÖDE EESKIRI
3.1. Kaevetööde teostajana mõistetakse
käesolevas eeskirjas juriidilist või füüsilist isikut,
kellele väljastatakse kaevetööde luba.
3.2. Kaevetöid ei tohi teha ilma vallavalitsusele
projektdokumentatsiooni esitamata ja vastavaid lube
vormistamata.
3.3. Kaevetööde teostaja on vastutav tööde
halvast kvaliteedist tingitud defektide ilmnemise eest
teekattes vähemalt 12 kuu jooksul pärast teekatte
lõplikku taastamist (praod, murdumised,
läbivajumised, kaevuluukide ebaõige kõrgus jm).
Defektid peab likvideerima töötegija oma kulul.
3.4. Kaevetööde teostaja tagab tööde teostamise
territooriumil heakorra vastavalt käesolevale
eeskirjale.
3.5. Luba kaevetööde tegemiseks on vallavalitsuse poolt väljastatud vormikohane dokument
– kaevetööde luba.
3.6. Kaevetööde loa saamiseks esitab kaevetööde
teostaja vallavalitsusele taotluse, kus on toodud
vallavalitsuse poolt nõutavad kooskõlastused.
Kui kaevetööd toimuvad avalikult kasutavatel
teedel ja tänavatel esitab kaevetööde teostaja
liikluskorralduse skeemi koos kasutatavate
liiklusmärkide, piirete ja valgustuse äranäitamisega.
Kaevetööde teostaja vastutab liiklusohutuse eest
objektil
3.7. Enne kaevetööde loa lõplikku vormistamist
kontrollib vallavalitsuse esindaja kaevetööde teostaja
poolt tehtud töökoha ettevalmistusi (trassi
mahamärkimine, kaevetööde tsooni tähistamine
piirete ja liiklusmärkidega, jalakäijate ja veokite
liiklemise tingimuste kindlustamine, vajalike
materjalide ja mehhanismide olemasolu töökohal).
Ebapiisava ettevalmistuse korral jäetakse kaevetööde
luba välja andmata.
3.8. Kaevetööde luba väljastatakse koos
kaevetööde taotluse koopiaga kaevetööde teostajale.
Kaevetööde taotluse originaal koos kaevetööde loaga
säilitatakse vallavalitsuse dokumentatsioonis.
3.9. Tehniliste kommunikatsioonide rajamisel,
rekonstrueerimisel või muul analoogsel juhul esitab
kaevetööde teostaja vallavalitsusele asjasse puutuvate
ametkondade ja maaomanikuga kooskõlastatud
tehnilise dokumentatsiooni.
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3.10. Kaevetööde loas toodud läbiviimise
tingimusi ja korda, sh tähtaega võib muuta üksnes
neid seadnud ametiisiku loal.
3.11. Vallavalitsus võib kaevetööde loa tühistada,
kui töid ei ole alustatud ühe nädala jooksul arvates
loas märgitud tööde algustähtajast. Vallavalitsusel on
kaevetööde loa kehtivust õigus peatada, kui tööde
käigus ei ole täidetud kaevetööde loas toodud
tingimusi.
3.12. Kaevetööde ajal peavad kaevetööde luba ja
kaevetööde loa avalduse koopia asuma objektil. Kui
kaevetöid teostatakse kauem kui viis ööpäeva, on
kaevetööde teostaja kohustatud objektile paigaldama
tahvli, millel on toodud tööde teostaja nimi,
telefoninumber, tööde läbiviimise tähtajad ja otseselt
vastutava isiku nimi. Pimedal ajal peab liikluseks
ettenähtud kaevetööde tsoon olema valgustatud
ohutuledega või lindiga piiratud piirdetaraga.
3.13. Kaeviku täitmiseks kõlbmatud materjalid
tuleb kohe ära vedada. Keelatud on kaevikuid täita
tihendamata.
3.14. Kaevetöödega lõhutud pinnakate ja
kahjustatud haljastus taastatakse kaevetööde teostaja
kulul hiljemalt loal toodud tähtajaks. Teekatete
taastamiseni tagab kaevetööde teostaja häireteta ja
ohutu liikluse.
3.15. Jalakäijatele tuleb tagada ohutu ligipääs
kohtadesse, kuhu varem oli juurdepääs olemas.
3.16. Vallavalitsusel on õigus nõuda kaevetööde
teostajalt ümbersõidutee ehitamist, selle kaevetööde
perioodil sõidukorras hoidmist ja pärast tööde
lõpetamist ümbersõidutee all olnud maa-ala
taastamist.
3.17. Ettenägematute asjaolude ilmnemisel
(tundmatu insenerkommunikatsioon, arheoloogiline
leid jne) tuleb kaevetööd peatada ning sellest
viivitamatult informeerida vallavalitsust ja
asjaomaseid ametkondi. Kaevetööde jätkamiseks
tuleb kaevetööde teostajal vajadusel hankida
täiendavad kooskõlastused.
3.18. Kaevetööde loa tähtaja pikendamiseks peab
tööde teostaja pöörduma vallavalitsuse poole
vähemalt üks ööpäev enne kaevetööde tähtaja lõppu.
3.19. Pinnase kate taastatakse kohe pärast
kaevetööde lõpetamist. Erandjuhul vallavalitsuse loal
(kui on vaja liiklus kohe taastada, töid tehakse talvel
jne) taastatakse kate ajutiselt. Kuni katte lõpliku
taastamiseni korraldab ajutise katte korrashoiu
kaevetööde teostaja.
3.20. Kaevetööde lõpetamisel esitab kaevetööde
teostaja vallavalitsusele teostusdokumentatsiooni
(kaetud tööde aktid, varjatud tööde aktid,
teostusjoonised).
3.21. Avariilised on need kaevetööd, mille vajadus
tekib ootamatult või on võimalikke ebasoovitavaid
tagajärgi silmas pidades edasilükkamatud.
3.22. Avariiliste kaevetööde alustamine on
erandkorras lubatud ilma eelnevalt luba vormistamata,
sealjuures peab kaevetööde teostaja olema veendunud,
et kaevetööde tegemine piirkonnas ei ohusta
insenerkommunikatsioone ja omaniku vara. Avariiliste
kaevetööde alustamisest peab telefonitsi teatama
vallavalitsusele. Kaevetööde ohutu läbiviimise eest
vastutab kaevetööde teostaja.
3.23. Taotlus avariiliste kaevetööde loa saamiseks
tuleb esitada vallavalitsusele hiljemalt järgmisel
tööpäeval pärast tööde alustamist.
3.24. Kaevetööde tegemise piirkonnas olevate
insenerkommunikatsioonide valdajate esindajad
kutsutakse kohale enne kaevetööde algust.
3.25. Olemasolevaid kommunikatsioone võib
ümber paigutada üksnes projekti olemasolul ja nende
valdaja ning kinnistu omaniku loal. Teostusjoonised
kommunikatsioonide ümberpaigutamise kohta
esitatakse ning neid säilitatakse vallavalitsuses.
3.26. Insenerkommunikatsiooni vigastamisel on
süüdlane kohustatud teatama sellest viivitamatult
selle valdajale. Vigastus parandatakse ja tekitatud
kahju hüvitatakse süüdlase kulul.
3.27. Kaevetööde käigus on keelatud hävitada,
vigastada või ümber paigutada geodeetilisi ja
liiklusmärke. Hävitatud või vigastatud märgid
taastatakse tööde teostaja kulul.
3.28. Kaevetööd loetakse lõppenuks, kui on
täidetud järgmised tingimused:
3.28.1 on tehtud põhi- ja taastamistööd ning tööd,
mis olid nimetatud loa taotlusel;

3.28.2 kaevetööde käigus kahjustatud
territooriumid jne on taastatud ja üle antud
vallavalitsusele või maa omanikule;
3.28.3 vallavalitsusele on üle antud
teostusdokumentatsioon.
IV. LÕPPSÄTTED
4.1. Heakorra- ja kaevetööde eeskirja rikkumise
eest karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.
4.2. Sama teo eest, kui selle on toime pannud
juriidiline isik – karistatakse rahatrahviga kuni 20 000
krooni.

KEHTNA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS
Kehtna valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni
arengukava kinnitamine
17.06.2003 nr 17
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (
RT I 1993, 37, 558; 1994, 12, 200; 19, 340; 72,1263;
84, 1475; 1995,16, 228; 17, 237; 26-28; 355; 23,334;
59, 1006; 97, 1664; 1996, 36, 738; 36, 738; 37, 739;
40, 773; 48, 942; 89, 1591; 1997,13, 210; 29, 449,
450, 69; 113; 1998, 28, 356; 59, 941; 61, 984;
1999,10; 155; 27, 392; 29, 410; 75, 705; 2000,51,
322; 2001, 82, 489; 2001, 100, 642; 2002, 29, 174;
36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387;
64,390 ja 393; 68, 407; 82, 480; 96, 565; 99, 565; 99,
579; 2003, 1, 1; 4,22; 2003, 23,141) § 6 lõike 1 ja §
22 lõike 1 punkti 37, Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seaduse (RT I 1999, 25, 363; 2000,
39, 238; 102, 670) § 4 lõigete 1 ja 2 ning Kehtna
valla põhimääruse (KO 2001, 20, 399) § 6 lõike 1
ja § 29 punkti 1.37 alusel Kehtna Vallavolikogu
määrab:
1.Kinnitada Kehtna valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava aastateks 2004-2015.
2.Kehtna valla ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni arengukavaga on võimalik
tutvuda Kehtna Vallavalitsuse kantseleis (Pargi
2, Kehtna).
3.Määrus jõustub 25.augustil 2003.

KEHTNAVALLAVOLIKOGU MÄÄRUS
Õpilaste sõidukulude hüvitamine
17.06.2003 nr 19
Võttes aluseks Vabariigi Valitsuse 31.12.1997
määruse nr 267 (RT I 1998, 4,66) “Õpilaste ja
üliõpilaste sõidusoodustused ” punkti 5, Kehtna
Vallavolikogu määrab:
1.Kompenseerida valla alg- ja põhikoolide
ning gümnaasiumide õpilastele sõidukulu
õppeasutusse ja tagasi alalisse elukohta
alljärgnevalt:
1.1 täielikult alalisele elukohale lähimasse
nimetatud tüüpi õppeasutusse;
1.2 täielikult teise nimetatud tüüpi Rapla
maakonna õppeasutusse juhul, kui alalisele
elukohale lähimas nimetatud tüüpi õppeasutuses ei ole vabu õpilaskohti;
1.3 üks sõidukord kuus õpilase vabal valikul
mõnda teise nimetatud tüüpi õppeasutusse
väljaspool Rapla maakonda õppimaasumisel.
2.Vallavalitsusel töötada välja õpilaste sõidukulu kompenseerimise kord.
3.Tunnistada kehtetuks vallavolikogu
18.09.2001 määrus nr 34 “Õpilaste sõidukulude
hüvitamine“ ja 26. 02. 2002 määrus nr 45
“Vallavolikogu 18. 09. 2001 määruse nr 34
“Õpilaste sõidukulude hüvitamine “ muutmine”.
4.Määrus jõustub 1.juulil 2003.
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Rahulolu läbi
Mainori Kõrgkooli!
Inimene on üks rahulolematu hing. Mitte
kunagi ei oska me kõigega rahul olla. Ei
iseenda, oma pere, ei ilma ega aastaajaga, oma
tööga ammugi mitte. See pidev rahulolematus
tekitab tuska ja stressi, teeb meid tujukaks ja
närviliseks. Ja nii me käime mööda sõbrannasid
või õllebaare, kurdame oma muret kõigile, kel
viitsimist kuulata. Lumepall muudkui veereb,
pinged muudkui kasvavad. Mida siis ikkagi
peale hakata, kui me millegagi rahul pole?
Üks lihtsamaid variante oleks mõelda
positiivselt.
Iseenda ja oma kodu muutmisega saame hea
tahtmise juures hakkama. Ilma ja aastaaegadega
võime ju ka rahule jääda ja leppida selle kui
meeldiva paratamatusega. Hoopis raskem lugu
on tööga. Kuna suurema osa oma päevadest
veedame töö seltsis, siis see pidev vaenukirve
vedamine tekitab tohutul hulgal mõttetuid
lisapingeid. Miks, kallid inimesed, te teete tööd,
mis teile ei meeldi?
Tavaline vastus on, et muud tööd ei ole. Aga
miks ei ole? Kas sellepärast, et kodu läheduses
ei ole muid töökohti, või sellepärast, et muud
tööd teha ei oska? Või hoopis sellepärast, et te
lihtsalt ei viitsigi midagi muud teha? Kui on
viimane variant, siis tunnen teile kaasa.
Laiskusest jagusaamine on otsatult raske ja
nõuab väga suurt tahtejõudu. Kui probleem on
selles, et kodu lähedal muud tööd ei ole, tuleks
äkki lihtsalt kaugemalt otsida. Aga kui ei oska?
Oskamisega on paraku nii, et ega keegi meist
oskajana sündinud pole. Kõik me õpime, kes
vähem, kes rohkem. Praegune aeg nõuab
tööturule asjalikke ja nutikaid inimesi. Selleks, et
edukas olla, ei piisa ainult pea õlgadel kandmisest, sinna kahe kõrva vahele tuleks üht-teist
ka korjata. Paljudel meist on kooliaeg ammugi
möödas ja tarkuski juba kulunud. Aga tarkust
saab ju alati juurde nõutada, tuleb lihtsalt õppima
hakata. Kui juba sügaval südamesopis tekib
mõte, et peaks kusagile midagi õppima minema,
siis varem või hiljem inimene ka selle sammu
astub.
Õppimisvõimalusi on mitmeid. On olemas
suur hulk kõikvõimalikke kursusi, kus saab
teadmisi omandada paarist tunnist aastateni. On
kümnete kaupa kõige erinevamaid erialasid
pakkuvaid koole, kuhu hea tahtmise korral võiks
õppima asuda. Valik on teie. Jõudke eneses
selgusele, mida, milleks ja kelle jaoks te õpite.
Kui iseenda jaoks, siis saate te kõigega hakkama,
kui oma vanemate või sõprade meeleheaks, siis
läheb raskemaks, aga kui endal ka natuke tahtmist
ja huvi on, siis veate välja. Kui lihtsalt selle jaoks,
et õppida on popp, siis oodake veel natuke. Ja
küpsege, äkki ükskord leiate ka selle, mis teid
huvitab.
Kui olete jõudnud eneses arusaamiseni, et
teid huvitab majandus või psühholoogia või
infotehnoloogia, siis kutsun teid õppima Mainori
Kõrgkooli Rapla õppekeskusesse. Õppimisvõimalused on meil paremad kui nii mõneski
pealinna koolis ja õppejõud toome Tallinna ja
Tartu suurkoolidest koju kätte. Praegused
tudengid tunduvad igatahes rahul olevat.
Ja ärge ära unustage, et viimased vastuvõtukatsed on laupäeval, 16 ja 23 augustil kell 10
hommikul!
Teie küpsemist oodates

Pille MUTLI
Mainori Kõrgkooli Rapla
õppekeskuse direktor

Geenivaramu
Geenivaramu jagab teavet trükiste abil ning
interneti ja infotelefoni teel
Eesti Geenivaramu projekti kohta saab iga
huviline teavet Geenivaramu trükistest ning
Geenivaramu infotelefoni ja kodulehekülje kaudu.
Lisaks neile võimalustele võib Geenivaramus
osalemise kohta infot küsida ka oma perearsti
käest. Just perearstid on need, kes Geenivaramusse andmeid koguvad.

Tasuta trükised
Geenivaramu projekti tutvustavaid trükiseid
võib küsida perearsti käest. Kõik trükised on
saadaval nii eesti kui vene keeles ning need on
mõeldud tasuta levitamiseks.
Põgusa ülevaate Geenivaramu projekti, selle
eemärkide ja läbiviimise kohta saab väikeseformaadilisest infovihikust “Mis on Eesti
Geenivaramu projekt?”
Kõige lihtsamalt öeldes on Geenivaramu
projekti eesmärk koguda teavet Eesti rahvastiku
tervisest ja pärilikkusest. Kogutud informatsiooni saab kasutada haiguste varaseks diagnoosimiseks ja uute ravimite väljatöötamiseks.
Geenivaramu loomist ja pidamist, andmete
kogumist, töötlemist ja väljastamist reguleerib
Inimgeeniuuringute seadus. Seadus kaitseb
geenidoonori huve ning tagab geenidoonori
isiku ja tema andmete salastatuse.
Geenidoonoriks hakkamine on vabatahtlik.

Nõusoleku vormi ja
küsimustiku tutvustus
Märksa põhjalikumalt selgitab geenidoonoriks hakkamise võimalusi trükis “Geenidoonoriks saamise nõusoleku vorm ja infoleht”.
Trükis sisaldab nõusoleku vormi näidist ja selle
selgitusi.
Nõusoleku vormi allkirjastab geenidoonoriks
saada sooviv inimene oma perearsti juures.
Nõusoleku vormile alla kirjutades annab inimene
nõusoleku saada geenidoonoriks, anda 50 ml
veeniverd ning lasta perearstil koostada terviseseisundi kirjeldus ja sugupuu. Alles pärast
nõusoleku vormi allkirjastamist täidab perearst
elektroonilise terviseküsimustiku ja võtab
vereproovi.
Kolmas trükis kannab pealkirja “Eesti
Geenivaramu terviseseisundi ja sugupuuandmete küsimustiku tutvustus”. Tutvustusse
on koondatud need küsimused, millele vastamisel võib geenidoonor vajada veidi pikemat
mõtlemisaega ja ettevalmistamist.

Kodulehekülg ja infotelefon
Geenivaramu kodulehekülje aadress on
www.geenivaramu.ee ja see avaneb nii eesti,
vene kui inglise keeles. Koduleheküljelt leiab
külastaja üldist infot Geenivaramu projekti ja
selle läbiviimise kohta ning Geenivaramut
puudutavaid uudiseid ja artikleid. Samuti on
võimalik tutvuda Inimgeeniuuringute seaduse
ja geenidoonoriks saamise nõusoleku vormiga.
Lisaks saab kuulata raadiosaateid Eesti
Geenivaramust ja lugeda saadete stenogramme.
Geenivaramul on ka oma infotelefon numbriga (07) 440 200. Sellel numbril võivad helistada
kõik, kes tunnevad huvi Geenivaramu projekti ja
selles osalemise vastu. Küsimusi võib saata ka
e-posti aadressile geenivaramu@geenivaramu.ee või info@geenivaramu.ee.

Aire KOIK
Sihtasutuse Eesti Geenivaramu
teabejuht
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Tunnustus
kodukaunistajatele
Võidupühaks sai Kehtna vallas peaministrilt
tänukirja ja mastivimpli:
Perek Lepikult Tamme maja Ingliste küla
Tiiu Vahtmäe ja Rein Nipernado Kase maja
Kaerepere alevik
Perek Kalberg Mäe maja Koogimäe küla
Perek Ojasalu Välja talu Põrsaku küla
Õnne Toomsalu ja Jüri Raadik Tuulepesa
maja Linnaaluste küla
Perek Tõnson Laiaru-Alt talu Paluküla
küla
Perek Mett Kivi maja Kaerepere alevik
Meie kodu vald muutub kaunimaks tänu valla
elanikele. Tore on näha, kuidas iga aastaga tuleb
juurde uusi korrastatud kodusid ja niigi kaunid
aiad muutuvad veelgi kaunimaks.
Aktiivsemad külad on leidnud aega ka oma
küla väljanägemist parandada. Koduküla teeääri
on puhastanud ja korrastatud talgutel Metsaääre
küla, Valtu-Nurme, Saunaküla ja Põrsaku külarahvas. Tore on minna külla, kui sind tervitab
küla algust tähistav viit ja majadel on oma märgid.
Meeldivat koostöö teevad Kumma, Kalbu,
Käbiküla, Ohekatku ja Linnaaluste külaelanikud.
Ingliste rahvas pingutatas tublisti eelmisel aastal
ja ka sellel aastal on ühise tegutsmisega tublisti
edasi jõutud.
Ka sellel aastal on Kehtna vallas heakorra ja
kaunimate kodude, asutuste ja ettevõtete territooriumite ülevaatus. Vaatame üle ka need kohad,
mille omanikele on saadetud meeldetuletused,
et nad tööhoos heakorda ei unustaks. Teretulnud on kõik viited meie vallas asuvate kaunite
kodude ja hooldatud alade kohta.
Tänan kõiki, kes on leidnud aega ka korraldatud heakorraüritustel osaleda. Meeldivat
koostööd soovides:

Kaja MÕTSNIK,
heakorraspetsialist

“Tornaado” vägitegu Kehtnas

Kaja Mõtsniku foto

Päevas annab taasavatud Kehtna Mõisa OÜ
lihatsehh keskmiselt 300 kg valmistoodangut.
Hindu tõstma ei hakata. Pisukene hinnaalandus
pärast lihatsehhi taaskäivitamist oli Tiigi poe
initsiatiiv.
Pildil Sulev Kurro ja Rein Lindvest
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Majandus ja sport

Uus
planeerimisseadus
detailplaneeringust
Algus eelmise Valla Vaatlejas
Kes koostab detailplaneeringu ja mida see
sisaldab?
Detailplaneeringu võib koostada vastava
kõrgharidusega arhitekt, planeerija või muu
planeerimisalase ettevalmistusega spetsialist.
Detailplaneering võib sisaldada:
-maa-ala kruntimist ja krundi ehitusõiguse
määramist; krundi hoonestusala, s.o. krundi selle
osa, kuhu tohib ehitada, piiritlemist;
Täpsustuseks: ehitusõigus määrab ära
krundi kasutamise otstarbe, krundile lubatavate
hoonete suurima arvu, suurima ehitusalase pinna
ja lubatud kõrguse.
Detailplaneering võib sätestada terve rea
kohustusi ja kitsendusi krundi omanikele, nagu:
-tänavate ja liikluskorralduse määramist ning
ka eraomaniku maal asuva olemasoleva või
kavandatava tänava määramist avalikult
kasutatavaks teeks;
-haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete
määramist antud maa-alal;
-tehnovõrkude ja tehnorajatiste asukoha
määramist; ehitiste vahelise kauguse kehtestamist;
-keskkonnatingimuste määramist maa-alal ja
vajadusel keskkonna mõju hindamist konkreetse
objekti ehitamisel;
-ettepanekuid kas maa-alale jäävate loodusvõi muinsuskaitse all olevate objektide
kaitsereziimi täpsustamiseks; objektide kaitse alla
võtmiseks; miljööväärtusega hoonestusalade
määramist ja nende kaitse alla võtmist; ehitistele
oluliste arhitektuurinõuete seadmiseks;
-maa-alade määratlemist, millel on

Eesti Vuti Liiga – EVULI
– kutsub koostööle!
EVULI ja ETAÜ sõlmitud lepingu kohaselt on
Keava klubi/võimla EVULI tüdrukute ja poiste
koduks juba käesolevast aastast.
ET sügisest saalis treeninguid teha saaks,
on hullusti palju tööd teha ja vaeva näha. Kõik,
kes on valmis meid suures ürituses aitama, on
südamest teretulnud!
Samas on EVULI kiiresti arenenud ning napib
asjalikke teotahtelisi abilisi. Eriti ootame oma
ridadesse jalgpallihuvilist projektijuhti, kes oleks
võimeline kirjutama projekteja taotlusi hankimaks
toetusrahasid erinevatelt fondidelt ning seega
tugevdada EVULI materiaalset baasi.
Ootan teie kõnesid tel 048 75154;
05513854

Gunnar KURE
EVL – MESUCA tüdrukute võistkond
läheb võistlusse medalite pärast!
EVULI tüdrukute võistkond, kes lepingust
sõltuvalt kannab ülalmainitud nime läheb
kaitsma oma 2002.a. Eesti meistrivõistluste teist
kohta. Hõbedatüdrukud on käesolevalgi aastal
samas vanusegrupis ning tõsise tahtmise korral
võiks ju aastat 2003 kroonida Eesti meistritiitel!
Selleks auahnust, treeningtahet, võistkonnavaimu ja ÕNNE!
1.ring 8 võistkonna osavõtul toimub
Põltsamaa külje all ESKUS 8.-10. juulini.

riigikaitseline otstarve;
-kujade määramist (kuja on ehitiste väikseim
lubatud vahekaugus)
-nõuete ja tingimuste kehtestamist, mis
vähendavad kuritegevuse riski hoonele või maaalale;
- servituutide ja muude kitsenduste
määramise vajadust (servituut on maaomaniku
kohustus loobuda osaliselt oma omandiõiguse
kasutamisest), tüüpiline on näiteks teeservituut
- kohustus oma maa pealt teelisi läbi lasta.
Detailplaneeringut tuleb koostada koostöös
planeeritava maa-ala kinnisasjade (majade jm.
)omanikega ning kavandatavate tehnovõrkude
(vesi, kanalisatsioon, elekter) omanikega, et
planeeritav ala saaks tehnovõrgud. Detailplaneeringu juures peab olema vähemalt üks
illustreeriv joonis, et teha ta arusaadavaks. Kuni
detailplaneeringut
koostatakse,
võib
vallavalitsus kehtestada ajutise ehituskeelu.
Kuidas detailplaneeringut elanikele
tutvustatakse?
Kui antud maa-ala detailplaneering on valmis,
peab vallavalitsus seda tutvustama avalikkusele,
milleks antakse Valla Vaatlejas teade planeeringu
valmimise kohta. Valminud detailplaneering
tuleb avalikkusele tutvumiseks välja panna valla
keskuses vähemalt ühes üldkasutatavas hoones
(vallamaja, seltsimaja, raamatukogu jm) ja välja
panemise ajal selgitama detailplaneeringuga seotud küsimusi. Planeering peab olema tutvumiseks
väljas vähemalt kaks nädalat.
Igal inimesel on õigus detailplaneeringu kohta
arvamust avaldada. Kui planeeringu kohta on
tehtud vallavalitsusel kirjalikke vastuväiteid või
muutmise ettepanekuid, peab vallavalitsus
korraldama ühe kuu jooksul pärast planeeringu
väljapaneku lõppemist planeeringu avaliku
arutelu. Avaliku arutelu tulemusel teeb
vallavalitsus detailplaneeringusse vajalikud

parandused või muudatused või jätab need
arvestamata.
Detailplaneeringu üle vallas teostab järelvalvet Rapla maavanem. Kui avalikul arutelul
tehtud märkused ja ettepanekud jäid detailplaneeringu muutmiseks arvesse võtmata, peab
vallavalitsus andma planeeringu järelvalveks
temale.
Detailplaneeringu kehtestamine
Detailplaneering muutub seaduslikuks, s.t.
tema alusel saab ehitada ja kruntida, siis kui
vallavalitsus selle oma otsusega kehtestab. Kui
planeeringule oli vastuväiteid, peab enne kehtestamist saama maavanemalt järelvalve korras
heakskiidu. Planeeringu kehtestamine on kõige
tähtsam toiming ja sellest peab vallavalitsus teavitama ühe kuu jooksul vallalehes ning kirjalikult
veel isikuid, kelle huvisid detailplaneering otseselt
puudutas või kelle arvamusi ja vastuväiteid ei
võetud arvesse. Detailplaneeringu kehtestamise
võib vaidlustada ühe kuu jooksul kohtus, samuti
võib iga isik pöörduda omavalitsuse poole ettepanekuga, kui ta leiab, et planeeringu kehtestamine oli vastuolus seadusega.
Kõikide kehtestatud detailplaneeringutega
saab igaüks tutvuda vallavalitsuses maanõuniku juures.
Kui vallavalitsus või maa-ala omanik loobuvad ehitamisest või kruntimisest, võib vallavalitsus oma otsusega tunnistada detailplaneeringu
kehtetuks.
Tõime ära uue planeerimisseaduse meie arust
olulisemad kohad. Seadus on üsna mahukas ja
asja vastu suuremat huvi tundjatel tuleks sellega
tutvuda internetist (Neti: õigusaktid) või Riigi
Teatajas.

ÕNNE, ÕNNE, ÕNNE
meie käesoleva aasta lõpetajatele!

Teravate elamuste ja rahvapidude armastajad!
Metsavenna talu korraldab
25.-27.juulil teile

Lelle Põhikooli lõpetasid EVULI tüdrukud
JANE TÕNISSON, MARIT JUURMA, ANNI
MADISSON, KÄRT HALLIKAS.
Kehtna Põhikooli HEIDY JÄRVE.
Rapla Ühisgümnaasiumi MARI VAVULSKI.

Raplamaa 2 paremat
tüdrukute võistkonda on
Kehtna vallas
Rapla Maakonna koolinoorte meistrivõistlused jalgpallis tüdrukutele võitis Lelle Põhikool,
teise koha sai Kehtna Põhikool ja kolmanda
Kabala Põhikool.

EVULI vanapaberituur
Lugupeetud kehtnalased!
EVULI poised ja tüdrukud soovivad osaleda
erinevatel jalgpalliturniiridel, milledest osavõtt
ei ole tasuta. Osavõturahade hankimiseks oleme
valmis kokku korjama teie vanapaberi /vanad
ajalehed, ajakirjad, raamatud jmt./
KOGUMISPÄEVADEST TEAVITAME TEID
KUULUTUSTEGA.
LOODAME, ET ETTEVÕTMINE ON
MÕLEMAPOOLSELT KASULIK.

Jaak VITSUR,
Majandus- ja arendusnõunik

USKUMATU
NÄDALAVAHETUSE
– Piiri simmani!
Kogupereüritus toimub Võrumaal Mõniste
kandis Vastse-Roosal Metsavenna talus,
kiviviske kaugusel Läti piirist. Ööbimine on
kaasavõetud telkides, parklas on valve. Külalisilaagrilisi oodatakse juba 25.juuli õhtuks nii
Eestist kui Lätist.
Nädalavahetusel toimuvad kõikvõimalikud
meelelahutusüritused (vee- ja porisõda, EestiLäti sõpruskohtumine türgi jalgpallis, kanuusõidud, spordipäev, disko jpm). Muusikat teeb
ansambel TERMINAATOR, kelle soojendusbänd on aga Riiast ja esitab rahva- ning sõdurimuusikat.
Osavõtutasu 100 kr inimese kohta (telkimine,
parkla valve). Lähem info Metsavenna talu kohta
interneti koduleheküljel www.metsavennatalu.turismiweb.ee
Tule, mölla, tunne ennast mõnusalt! Kõik,
kes on varasematel üritustel osalenud, usuvad,
et tuleb tõesti uskumatu nädalavahetus.

Kultuur
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IV Juuru kihelkonnapäevad tulekul
11. - 13. juulil Mahtras ja Juurus
Juuru kihelkonnapäevad juulikuu teisel
nädalavahetusel on saamas traditsiooniks. Eelnevate aastate rohke osavõtt ning õnnestunud
kava on innustanud tegijaid edasi minema ja
otsima tasakaalu üheltpoolt pärimusliku, oma ja
ehtsa, teiseltpoolt uute ideede ja suundade vahel.
Kindlasti ei ole kihelkonnapäevad üksnes nostalgiline pilguheit minevikku. Vastupidi – olnu
kaudu püüame sepistada olevat ja tulevat, küsides iseendalt ja üksteiselt, mida tähendab Juuru
kui kultuurikeskkond, Juuru kui sümbol, Juuru
kui kaubamärk – mulle, meile kõigile, aga ka
külastajatele ja turistidele. Mida on meil ainulaadset ja kordumatut – meie ajaloos, pärimuses,
maastikus, ehitistes, inimestes.... Kui tahame, et
teised meie kodust, külast, vallast, kihelkonnast,
lõpuks ka riigist ja rahvast lugu peaksid, tuleb
alustada iseendast. Nagu eelnevatelgi aastatel,
on kihelkonnapäevade programm üsna
mitmepalgeline, eri ajastuid, stiile ja teemasid
üheks tervikuks siduda püüdev. Loodame, et
igaüks leiab siit oma Juuru ja oma Mahtra.
Miks just Mahtra? Tänavu juunikuus
möödub 145 aastat Mahtra sõjast, mida on
meenutatud ja tähistatud vist küll iga valitsuse
ja riigikorra aegu. Mahtra on niihästi Juuru
kihelkonnas kui kaugemalgi saanud sümboliks
omaette – kes ei oleks kuulnud väljendit “mahtrat
tegema”? Juhan Kahk on väitnud, et Mahtra sõjal
oli otsustav tähendus mitte ainult eesti rahva
saatusele, vaid mõnes mõttes ka kogu Euroopale,
sest aeti nurja Liivimaa ja Eestimaa mõisnike
plaan, mille kohaselt oleks talupoegade maa
päriseksostmine ja teoorjuse kaotamine määramata ajaks edasi lükatud. Tänavune aasta on
Eesti riigi ja rahva jaoks taas pöördeline – ees
seisab referendum Euroopa Liiduga ühinemise
poolt või vastu. Niisiis on meie teemaks: Mahtra
sõjast Euroopa Liiduni.
*Kihelkonnapäevade avaakordiks on öökontsert Juuru kirikus reedel, 11. juulil kell 22.00.

* Kihelkonnapäevade ametlik avamine leiab
aset laupäeval, 12. juulil kell 12.00 Mahtra
ausamba esisel muruplatsil.
* Kell 13.00 toimub Mahtra Rahvakoolis
konverents Mahtra sõjast Euroopa Liiduni.
Peaettekandega Mahtra sõda ja selle ajalooline
tähtsus astub üles Riigikogu liige, ajaloolane
Küllo Arjakas. Veel saavad konverentsil sõna
Jüri Metssalu (Mõisaeelse Mahtra asukoht), Rait
Talvoja (Ants Tertsius ja tema aeg), Sirje Endre
(Mahtra kui sümbol) ja Vardo Rumessen (Eesti
talutarest Euroopa parnassile), ja Tiia Schmitte
(Mahtra sõja ausammas oma ajas ja praegu).
Konverents lõpeb paneeldiskussiooniga.
* Konverentsi ajal on lastele Mahtra Rahvakoolis ja külas töötoad (kaltsunukkude valmistamine, puunikerdus, joonistamine, liikumismängud jm).
* Lõunat pakutakse kell 16.00. Seejärel, kell
17.00 viib Jüri Metssalu kihelkonnapäevalised
ekskursioonile Mahtra küla ja mõisa jälgi
otsima.
* Õhtul kell 20.00 musitseerib Juuru kirikus
Vardo Rumessen – seda siis, kui meie
pingutused tuua selleks puhuks kirikusse
kabinetklaver vilja kannavad. Kavas on Bach,
Eller, Tubin, Rachmaninov ja Chopin. Kirikusse
tullakse tavaliselt ikka orelit kuulama, kuid nii
suurejooneline klaverikontsert kõlab Juuru
kirikus minu teada esmakordselt.
*Pühapäev, 14. juuli on traditsiooniliselt
kirikupäev.
* Kell 11.00 on Juuru kalmistul surnuaiapüha
jumalateenistus armulauaga, mida aitavad
pidulikumaks muuta Kohila Koolituskeskuse
noored muusikud.
* Kell 13.00 algab jumalateenistus õigeusu
kalmistul.
Lõunasöök on tavapäraselt kell 13.00 Juuru
Gümnaasiumis.
* Kell 13.30 avame Mahtra Talurahvamuuseumis näituse Kitsastes oludes palju saavu-

Valtu Seltsimaja üritused
JUULIKUUS
5.07 kl 11 laste rahvakultuuripäev
8.07 eakate ekskursioon Ida-Virumaale
11.07 kl 21 tantsuõhtu vabas õhus
12.07 ühiskülastus – “Tasuja” Reiu jõel
18.07 ühiskülastus Põltsamaa roosiaeda.
Registreeruda. Võimalus osta istikuid.
22.07 noorukite sõit Vabadussõja muuseumisse Lagedile
26.07 Rapla Kihelkonnapäev Kaereperes
kl 14 kodulootund “Valtu Seltsimaja 80”
kl 16 luuletund-kohtumine, luulet loeb
Vallo Kepp
järgneb laste ja noorukite loovtegevustund
kl 20 simman
Kaerepere Spordiklubi korraldamisel on
staadionil päeva vältel Valtu karikavõistlused
võrkpallis.
28.07 ja 29.07 Kaerepere noorukite laagripäevad (osavõtust registreeruda 25.juuliks)

AUGUSTIKUUS
1.08 ekskursioon Käsmu ja ühiskülastus
“Südamete murdmise maja” – Draamateatri
etendus
3.08 kl 12 pensionäride suvepidu
9.08 ühiskülastus – “Toomas Nipernaadi”
Viljandis
10.08 kl 16 Tiia Kriisa monoetendus “Tere,
siin ma nüüd olen!” (Heino Leino, Aino Kalda ja
Anton-Hansen Tammsaare loomingust)

13.08 kl 17 filmiõhtu A.Lingreni
lasteraamatutest
16.08 ühiskülastus – “Neetud talu” KarksiNuias
22.08 kl 19 disko noorukitele
24.08 külastame Tallinna loomaaeda
29.08 seltsimaja tantsuõhtu

Helgi SUSSI
Tel 62 659 või 055 666 357
XI Kirikumuusika Festivalile
2., 10. ja 17.augustil (algus kl 18) soovitan
sõita autoga või liinibussiga.
6., 13. ja 15 augustiks (algus kl 19) olen tellinud
bussi. Väljasõit Kaereperest kell 18.30. Tagasi
pärast kontserti. Sõita soovijatel palun mulle
helistada. Ka Kehtna huvilistel tasuks helistada,
siis sõidaks buss Kehtnastki läbi.
** Kuulsa tenori Andrea Boccelli kontserdile 23.augustil Tallinna laululaval sõidame
ka. Ühiskülastussoovist teatage mulle hiljemalt
6.juuliks. Piletid 390 kr, pensionärile 290 kr.
** Saueaugu teatritallu Läänemaal sõidame
8. ja 30.augustil. 8.augustil etendus “Teener” (150
kr), 30.augustil “Kumalasemesi” (125 kr).
Helistage mulle täpsema info saamiseks.

Helgi SUSSI
Tel 62 659 või 055 666 357.

tada..., mis on pühendatud Juurust pärit kirikumuusiku (organist, koorijuht, õppejõud ja kirikumuusika looja) Hella Tedder’i elutööle.
* Kell 14.30 mängivad kirikuaias Kohila
Koolituskeskuse muusikud, võimalik on
kosutada end kohvi ja kookidega.
* Kell 15.00 algab kirikus konverents Kirik,
muusika, vaimsus. Ettekannetega astuvad üles
Marika Kahar (Hella Tedderi elu ja looming),
Toomas Mäeväli (Juuru kiriku orel) ja Tuuli Jukk
(Loova lähenemise võimalused muusika
õppimisel ja õpetamisel). Konverentsi peaettekande Kirik, muusika, vaimsus peab aastaks
Saksamaalt Eestisse tulnud kirikuõpetaja ja
muusik Michael Heckmann, kes on kodumaal
tuntud vanamuusika tõlgitseja ja esitajana.
Konverentsi ajal on kirikuaias tegevust
lastele (puunikerdus, lillekompositsioonide
valmistamine, paberi valmistamine), toimub ka
väike kontsert, kus mängivad kellade ansambel
ja flöödiansambel.
* Kell 18.00 ootame kõiki kirikukontserdile
Uued ja vanad kooskõlad, mis on tõepoolest
uudne mitte ainult Juuru, vaid kogu Eesti kontekstis. Nimelt pannakse kokku kõlama saksofon
ja klavessiin. Eve Neumann (sopransaksofon),
Eha Sõelsepp (baritonsaksofon) ja Ene Nael
(klavessiin) esitavad nii barokkmuusikat kui ka
kaasajale lähemat kõlamaailma, tehes seda läbi
vanade ja uute pillide kõlatämbrite koosluse.
* Kell 19.00 on kirikus kihelkonnapäevade
pidulik lõpetamine.
Kihelkonnapäevi toetavad Juuru, Kaiu ja
Kehtna vallad.
Kohtumiseni Mahtras ja Juurus!

Marko TIITUS,
Juuru koguduse õpetaja
Kihelkonnapäevade toimkonna
esimees

Jaaniõhtust
Kaereperes
Tänan sponsoreid Valtu Vein ASi, Kehtna
Vallavalitsust, Aita Tippelit Oma poest,
lõkkemeistrit Kalvi Kantsi.
Kiidan erinevate võistluste parimaid:
jogurtijooksu kiiremaid Cathleeni ja Patrikut ning
kõiki teisi, kartulijooksu võitnud Hanna Kreuzi
võistkonda, rahvamängudes võitjaks osutunud
Kristi Mäge, saapaviskamises tugevamat Teele
Tõnissoni, naisekandmises kiiremat perekond
Kantsi, kaunimaid asfaldijoonistusi “Maal on
mõnus” teinud lapsi.
Tunnen rõõmu nende üle, kes loteriis olid
võitjad – peaauhindade järel käisid Kateriina
Aun ja Keio Piigli.
Tänan abilisi Margit Sinikat ja Helen Kreuzi,
kes aitasid läbi viia mänge ja võistlusi.
Kiidusõnad Sirkka Lasnerile, kelle kauneid
maale seltsimajas jaaniõhtul rohkelt vaatamas
käidi.
Tänan Arvi Mobelit lastele filmi näitamise
eest.
Tantsupõrandal oli rahvast vähe, aga suvi
on ees ja orkestriga peod tulemas.

Helgi SUSSI
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Teated, kuulutused& õnnitlused

Õnnitleme
Aastate lennukas rutus
on alati ilusat, head,
seda kui muinasjuttu
lapse-east kaugest tead.
Olgugi tuul vahest vastu,
aastate koorem ei loe,
kui reipana edasi astud,
ei nukrus siis hinge poe.
Juulikuu juubilarid
92
Elsa Põldsaar
26.juulil Kaereperes
90
Linda Babtsenko
24.juulil Ohekatku külas
85
Eduard Vainloo
23.juulil Lelles
80
Aino Orumets
Keavas
75
Vilma Lepikult
11.juulil Ingliste külas
Eleonora Vazenina
29.juulil Eidaperes
70
Õie Kabonen
25.juulil Kehtnas
Viktor Dederer
28.juulil Hertu külas
Hugo Kalle
29.juulil Palukülas
65
Enn Haas
5.juulil Pae külas
Jaagup Lumi
15.juulil Kaereperes
Vasili Mihaljov
21.juulil Kehtnas
Jaak Tõrra
30.juulil Kehtnas
60
Urve Eplik
1.juulil Pae külas
Lioudmila Vichneva
27.juulil Kehtnas

Registreeritud
sünnid

Artjom Kudrjavtsev
20.mail Lellapre külla
Kai-Renate Helme
27.mail Lokuta külla
Ats Kivik
15.juunil Kaereperre

Augustikuu juubilarid
90
Marve Niitsoo
1.augustil Valtu-Nurme külas
85
Hilda Tihemaa
4.augustil Pae külas
Johannes Kuppar
18.augustil Kehtnas
80
Erna Linamägi
5.augustil Ingliste külas
Alja-Elfride Salm
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KOGU PERE POOD
KEHTNAS
Ootab ostjaid
E-R 10-18, L 10-15
Sissepääs Kehtna tehnikumi
punase ühiselamu tagauksest.
Müügil kasutatud
tööstuskaup, kodukaup, tehnika,
riided ja jalanõud.
Iga päev lisame uut kaupa!
Olete alati teretulnud!
Tel 051 42 709

Järgmine Valla Vaatleja
ilmub sügisel.
Ilusat suve!

Toimetaja Reet Langi tel 75 357, e-mail kehtna@estpak.ee
Kujundus Kalev Türk tel 052 70669, e-mail kalev.tyrk@mail.ee

VÄRVI VALDA - maja värvimine ka
sel aastal soodushinnaga!
Kodukaunistamise hoogtööettevõtmise “Värvi valda” raamides on sellelgi aastal võimalik osta oma maja (abihoonete vms) värv odavama hinnaga.
SADOLIN’i ja Kehtna Vallavalitsuse vahel sõlmitud kokkuleppe alusel
saavad Kehtna valla elanikud (see ei käi ettevõtete kohta) osta Raplas
SANLUX’i kauplusest Alu tee 16 (tel 90 997) värve tavahinnast tervelt
20% odavamalt. Suurema värvikoguse puhul teeb see kokku päris tõhusa
summa.
Soodushinnaga värvi ostmiseks tuleb eelnevalt pöörduda Kehtna valda
ehitusküsimustes nõustavasse Osaühingusse Valtu Projekt, mis asub
Kaerepere külas veinivabriku taga endise puidutöökoja punases hoones
II korrusel (eelnevalt ette helistada tel. 94 038). Valtu Projektis saate tasuta
nõu, millist värvi ja kui palju osta ning välja antakse värvipass. Passiga
tuleb minna kauplusse. Tehkem vald kauniks!

Helistavad ja
kiidavad
Mitu kehtnalast on kiitnud ja tunnustanud alevikus reoveetrasside
rekonstrueerimisega tegelevat ASi
AMAKS. Kui lume sulades avanes
väga nutune pilt rikutud haljasaladest, siis tänaseks on kõik
korrastatud ja haljastus taastatud.
Ja veel väga ilus töö!

OÜ Landeker ostab
kasvavat metsa ja
metsamaad.
Hind kuni 90 000 kr/ha.
Ostame ka palki ja
paberipuud.
Tel 056 150 680 (Rapla mk),
051 10 415;
051 79 866, faks 06 335 576
Lelle Põhikool

kuulutab välja konkursi
eesti keele (18 tundi),
geograafia (6 tundi),
ajalooõpetaja (6 tundi)
ametikohtade täitmiseks.
Avaldus, CV ja erialast haridust
tõendavate dokumentide koopiad
saata hiljemalt 01.augustiks
Viljandi mnt.46, 79002 Lelle.
Info tel. 050 59 717

Kehtna Klubi
tänab

... Kehtna esinduskogu ja asutusi,
kes Kehtna jaanitule edukaks
läbiviimiseks õla alla panid. Eriliselt tahaks tänada järgmisi asutusi: Kehtna Vallavalitsus (rahaline toetus), Kehtna Apteek (loterii), Kehtna Mõisa OÜ (loterii), OÜ
Triger-E (elektriühendus), OÜ
ColorMaster (sprdivõistluse
vahendid ja auhinnad), Võõrastemaja “Varjula” (loterii), Kehtna
Majandus- ja Tehnoloogiakool
(lava ülesehitus ja materjal, kontserdivõimendus), AS Rey (loterii).
Aitäh teile!

Valla keskkonnateenistus teatab,
et 26. juunil alustati Kehtna
alevikus Kehtna MTK peahoone
kõrval ja vana katlamaja kõrval
asuvate mahajäetud masuudihoidlate likvideerimist. Töid teostab OÜ
Selodiin, rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK). Töö
tellija on vallavalitsus.

Kalmistupäev Järvakandi
Peetri (Kehtna) kalmistul
on pühapäeval, 27.juulil
algusega kell 15.30.

TENNO TEETSILE
Me leinas langetame pea
auväärse Tenno kalmu ees,
kes kõik vaimujõu ja tervise
on annetanud Valtule.
Me Sinuga veel olla tahaks,
sest mõttekaaslasi jääb
julgeid väheks.
Su entusiasm ja elutöö
me silmis-meeltes kaua veel.
Sul, hingeline põllumees,
on lõppenud töörohke tee.
Ratsionaalsust ja mõistmist
suutsid Sa anda,
meie kohus seda vaimu on
Valtus edasi kanda.
Jää hüvasti, me armas sõber.
M e i d lohutasid alati,
kuid ürgsest ajast karm on
tõde –
kõik uinume me kunagi.

Kalju LAIAPEA

Registreeritud surmad
Tenno Teets
(26.10.1931 - 31.05.2003)
Kaereperest
Arnold Suuster
(01.02.1934 - 08.06.2003)
Kehtnast
Ilmar-Väino Toomik
(11.01.1943 - 12.06.2003)
Kalbu külast
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