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Mitte midagi tegemine on hirmus
raske töö

Laenasin pealkirja Wilde’ilt. Ülejäänud mõtted on sündinud mitme lumise nädalalõpu järel, mis veedetud Palukülas.
Et minu kodu on viimasel aastakümnel paiknenud siin- ja sealpool Paluküla, siis on nii minu pere kui meie sõbrad teinud seal lugematu arvu kelguja suusasõite. Lumi tähendab seda, et tekib mõte: minna, olla, nautida. Avastamisrõõmu näib jaguvat veel kauaks- algul skeptilised kolleegid, tuttavad
jahmuvad alati kui keset lagendikke avaneb äkki vaade mäele. Pole see ju mingi küngas, vaid üsna Kuutsemäele sarnanev suusakeskus.
Aastaid tagasi ei osanud unistadagi, et Kehtna vald nii suurejoonelisi ettevõtmisi plaanib. Ja on tore, et ideed ei jää paberile, vaid nende eest
peetakse võitlust. Kõige raskem ongi idee müümine.
On jäänud mulje, et vastalised on need, kes looduskaunisse kohta on rajanud maakodu, kus rahu ja vaikust nautida. Eks mereäärsete kruntide
omanikud mõtlevad samuti- minu maa, minu kodu, hoidke eemale! Palju on neid raplamaalasi, kes pika ja kuluka Otepää sõidu kasvõi kord aastas ette
võtavad? Palju on neid lapsi sealsamas Kehtna ja Käru valla ääremaadel, kes korragi kodust kaugemal suusatamas käinud?
Tegelikult näib, et noorte arv mäel kasvab iga nädalalõpuga. Emadel-isad ja vanavanematelgi tuleb ainult veidi initsiatiivi näidata ning pärast
esimest vahvat päeva ja soodsaid ilmaolusid nuruvad lapsed juba ise uut võimalust.
Näiteks möödunud pühapäeval oli meie seltskonnas nii pisipisikesi kui suuri ning tegevust jätkus kõigile. Suusatasime, uisutasime, kelgutasime.
Osa seltskonnast oli värskelt Norra suurimast suusakuurordist Trysilist tulnud ja nad jäid mäega igati rahule.
Mulle meeldiks kui keegi kohalikest pakuks sooja suppi ja teed, kui oleks koht riietumiseks, soe saun, uisu-ja suusalaenutus ning klassikarajad.
Mulle meeldiks kui hiiekaitsjad rajaksid püstkoja, kus paikkonna ajaloost ja usundist rääkida ja lõpetaksid eestlasliku jonniajamise.
Mulle meeldiks kui selle väikese küla rahvas näeks perspektiivi arenguks, vaataks sealt kõrgelt mäelt alla ja paneks teeotsa sõbraliku puittahvli
kirjaga: TERE TULEMAST KESK-EESTI KÕRGEIMASSE PUNKTI!
Kirjutasingi teile kõigile just mõttega, et teaksite- Palukülla tasub minna. Kindlasti on see üks paik, mida tutvustada sõpruskonnale ja tunda
veidi uhkustki raplamaalaseks olemisest.

Ilvi PERE
(See artikkel on ilmunud Nädalises, autori lahkel loal avaldame selle ka vallalehes. Toim.)

Paluküla mäel on valgustatud kelgunõlv, uisuplats, lähiajal saab valgustuse 2kilomeetrine suusarada.
Tulge talve nautima!
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VALLAVALITSUSES
16.12. 2003
Vallavalitsus kinnitas Eidapere Lasteaia
hoolekogu koosseisus: Kaili Salumäe, Merli
Klemmer, Ene Peterson, Mare Käpp ning
nõustus Valtu Lasteaia lahtiolekuaegade
muutmisega. Alates 15. detsembrist 2003.a. on
vanema rühma lahtiolekuaeg kell 7.30 – 18.30.
Nõustuti Krista Uusile Kehtna alevikus
tööstuskaupadega kauplemiseks kauplemisloa
andmisega.
Otsustati õigusvastaselt võõrandatud maa
tagastamised või kompenseerimised:
Meelis Koppelmann Lau küla Koolirehe
Oskar Koppelmann Lau küla Pulmamäe
Helve Pärt Kunma ja Sauna küla Pruuli
Joonas Kreuz, Hanna Kreuz, Kaerepere
alevik, Saunaküla küla Madise
Maris Jääger Marko Kreuz Saunaküla küla
ja Kaerepere alevik Jõeäärse
Ain Koppel Nõlva küla Uuematsi
Aido Laanemets Lau küla Väädi
Arved Rästas Paluküla küla Söö
Tiit Saarniit, Helgi Nurk, Märt Nurk Mukri
küla Pulga
Vallavalitsus andis nõusoleku maa
ostueesõigusega erastamiseks :
Raimo Klemmer Eidapere alevik Tallinna
mnt 5
Herbert Pregel Keava alevik Põllu põik 7
Aarne Pregel Keava alevik Põllu põik 5
Mati Sepp Lelle alevik Viljandi mnt 19
Erich Turu Lau küla Väljaotsa
30. 12. 2003
Vallavalitsus otsustas väljastada Eesti
Energia ASile ehitusloa Kingevere 10 KV
maakaabelliini paigaldamiseks ja mastalajaama
ehituseks Kastna külasse.
Kinnitati õigusvastaselt võõrandatud maa
tagastamine:
Juta Raid, Vello Roosma, Nadalama,
Rõue,Hiie, Kalbu küla Posti-Aasu I
Vello Roosma, Linda Salumaa Nadalama küla
Posti-Aasu
Tiia Purge Kumma küla Vainu
Priit Raud, Toomas Raud, Saunaküla küla
Tammemäe
Jaanus Reisner, Priit Raud, Toomas Raud,
Kumma, Saunaküla küla Kopli

KEHTNA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS
20.01.2004 nr 26
Maamaksumäära kehtestamine
2004. aastaks
Aluseks võttes maamaksuseaduse (RT I 1993,
24, 428; 1996, 41, 797; 89, 1589; 1997, 82, 1398;
1999, 27, 381; 95, 840; 2000, 95, 612; 2001, 102,
666; 2002,44,282; 2003,71,472; 88,587,589,591) ja
vallavolikogu 21.10.2003 istungi seisukoha,
Kehtna Vallavolikogu määrab:
Kehtestada valla territooriumil 1.jaanuarist
kuni 31.detsembrini 2004 maamaksu määraks 1,7
% maa maksustamishinnast aastas, välja arvatud
põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel
olev haritav maa ja looduslik rohumaa, millelt
maksumäär on 1,1 % maa maksustamishinnast

Ametlik
Jaanus Reisner, Priit Raud, Toomas Raud,
Kumma, Saunaküla küla Toomipõllu
Jaanus Reisner, Priit Raud, Toomas Raud
Kumma küla Toomi
Tiia Purge ja Elmar Purgele anti nõusolek
Kumma küla Treihansu maa ostu-eesõigusega
erastamiseks:
06.01.2004
Vallavalitsus valis 2004.a.Riiklike Investeeringute Programmile esitatavaid objekte ning
koostas käesoleva aasta investeeringute kava
eelnõu. Kuulati peaökonomist Leida Uusalliku
informatsiooni valla arengukava 2003.a.
tegevuskava täitmise andmete laekumise kohta.
Vallavalitsus otsus suunata vanemliku hoolitsuseta lapse lastekodusse.
13.01.2004
Anti nõusolek Sean Jaan Scherwoodile
Kärpla küla Uustla katastriüksuse ostueesõigusega erastamiseks ning kinnitati Käbiküla
Leedulusti maaüksuse maksustamishind. Vallavalitsus kuulas ära maanõunik Heik Pasti info
OÜ Alkranel poolt koostatud Paluküla Puhke- ja
Spordikeskuse detailplaneeringu keskkonnamõju
hindamise kohta ning vaatas läbi volikogule
esitavad eelnõud. Otsustati müüa vallale kuuluv
sõiduauto Mazda 626.
27.01.2004
Vallavalitsus vaatas läbi laekunud taotlused
ning nõustus väljastama OÜle Kaubad ja
Teenused kauplemisload koos alkoholi jaemüügi
nõusolekuga Keava sööklale ja kauplusele Oma
pood. Vaadati üle valla tänukirja ja aukirja plangid
ning otsustati uute kavandite saamiseks
korraldada avalik konkurss. Vallavalitsus vaatas
läbi aukirja ja tänukirja andmiseks esitatud
taotlused. Valla autasud antakse üle aastapäevapeol 13. veebruaril. Otsustati valla aumärgi ja 5
mastilipu valmistamise kulude katmine ning
kinnitati 16.01.2004.a toimunud vaba elamispinna
enampakkumisega müügi tulemus. Nõustuti
vallavara kindlustuslepingu sõlmimisega Ergo
Kindlustuse ASiga.
Otsustati müüa avalikul enampakkumisel 2
vallale kuuluvat korterit. Vallavalitsus andis
nõusoleku maa ostueesõigusega erastamiseks
OÜle Tarmo & Ebbe Saunaküla küla Saunaküla
kaevu ja Katlamaja pumbamaja ning Kaerepere
aleviku Männiku 5 katastriüksuste suhtes.

Reet NERO
aastas.
Mitte rakendada maamaksu soodustust
riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel
pensioni saajatele.
Määrus jõustub tagasiulatuvalt 1.jaanuarist
2004.
KEHTNA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS
20.01.2004 nr 25
Alkohoolsete jookide jaemüügi
reguleerimine vallas
Juhindudes Alkoholiseaduse (RT I 2002, 3, 7;
2003, 2, 17) § 42 lg 1, Kehtna Vallavolikogu määrab:
1.Keelata Kehtna valla haldusterritooriumil
asuvates kauplustes alkoholi jaemüük kella 22.00
– 8.00.
2. Määrus jõustub 31.märtsil 2004.

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

VALLAVOLIKOGUS
Volikogu istung toimus 20.jaanuaril. Istungist
võttis osa 17 volikogu liiget. Arutati, otsustati:
Kodaniku avalduse alusel muudeti kinnistu
Jaama 2 Lelle alevik sihtotstarve 100% ärimaast
100% väikeelamumaaks. Vastavalt Rapla OV Liidu
soovitusele kehtestati alkoholi müügipiirang kella
22.00-st kuni 8.00-ni. Määrus jõustub 31.märtsist
2004. Keskkonnaministeeriumi esindaja Indrek
Tamberg tutvustas EL Ühtekuuluvusfondi
projekti “Matsalu alamvesikonna asulate vee- ja
kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine ja
laiendamine”. Projekti eesmärgiks on luua
ühisettevõte, mis haldab Matsalu alamvesikonda
kuuluvate valdade vee- ja kanalisatsioonitrasse.
Ühisettevõte võimaldab paremini fondi raha kätte
saada ja infrastruktuur vastavusse viia kehtivate
direktiividega. Riigi abiga saavad ühisettevõttesse kuuluvad vallad veemajanduse korrastatud ja ainus kohustus on maksta 10%
teostatavate tööde maksumusest. Käibemaksu
saab sel juhul tagasi. Liitumisel tuleb anda
renoveeritavad trassid ühisettevõtte omandisse.
Arutelu käigus esitati nii poolt, kui vastuarvamusi.
Lõpliku otsuse projektiga liitumise kohta teeb
volikogu veebruarikuu istungil. Kired Paluküla
ümber ei ole ikka veel vaibunud. Töid takistavad
Paluküla Hiiemäe Hoiuseltsing ja Maavalla Koda.
Toimunud on mitu avalikku arutelu, kus valla
esindajad on püüdnud vastastega kokkuleppele
jõuda, kuid seni tulemusteta. Vald püüab oma
plaane tasapisi ellu viia. Valminud on Paluküla
keskkonnamõjude hindamise aruanne, millele
tuleb korraldada avalik väljapanek ja avalik
arutelu. Valminud on ka Paluküla Puhke- ja
Spordikeskuse detailplaneering, mis tuleb vastu
võtta ja korraldada avalik väljapanek. Detailplaneeringut tutvustas selle koostaja Tõnis
Kurisoo. Hääletusele pandi Paluküla Puhke-ja
Spordikeskuse keskkonnamõjude hindamise
aruande avaliku väljapaneku korraldamise eelnõu,
mille poolt hääletasid kõik kohal olnud volikogu
liikmed ja Paluküla Puhke- ja Spordikeskuse
detailplaneeringu vastuvõtmise ja avaliku väljapaneku korraldamise eelnõu. Detailplaneering
läheb avalikule väljapanekule esitatud kujul.
Eelnõu võeti vastu ühehäälselt. Mõlema dokumendi avalik arutelu toimub 26.veebruaril 2004
Kehtna vallamajas. Veel oli arutusel valla arengukava tegevuskava täitmine ja investeeringud
aastateks 2004-2005. Kinnitati aastatel 2005-2008
RIP-i esitatavad objektid ning valla halduspersonali koosseis ja palgamäärad. Hariduskomisjoni
ettepanekul võeti vastu Valtu Põhikooli
arengukava. Kinnitati maamaksumäärad 2004.
aastaks. Maksumäärad on samad, mis 2003.
aastal. Aluseks võttes Kehtna Majandus- ja
Tehnoloogiakooli taotluse, otsustati autasustada
Tiiu Ilingut valla teenete märgiga.

Trükkinud Vali Press Põltsamaa

Teave
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Põllumajandusmaa deklareerimiseks on aega 15. märtsini
Maade deklareerimise (üleskirjutamise)
eesmärgiks on üldriiklikult teada saada, kui
palju on Eestis kasutuses olevat põllumajandusmaad ja kus see asub. Maa kirjapanek on kohustus maaomanikele, rentnikele ja omavalitsustele, mis tuleneb „Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse“ muudatusest
ning põllumajandusministri määrusest „Põllumassiivi piiripunktide määramise, põllumassiivi
kaardi koostamise, põllumassiivile numbrilise
koodi andmise ja põllumassiivi pindala
määramise kord“ .
Deklareerida tuleb 2003 aasta 30 juuni seisuga
kasvatatud põllukultuuride pind, püsirohumaa
pind, ajutiselt kasutusest väljasoleva põllumajandusmaa pind ja püsikultuuride (viljapuuaiad, marjaaiad) pind. Deklareerida saab vähemalt
0,3 ha suurusi maatükke.
Deklareerimine lõpeb kõigis maakondades 15
märtsil 2004. Edaspidi makstakse pindalapõhiseid
põllumajandustoetusi (ka loomatoetusi, milleks
on vajalik piisava rohumaa olemasolu) ainult
deklareeritud maa alusel.
Põllumajandusmaad saavad PRIA piirkondlikes büroodes deklareerida nii maa omanikud kui
ka kasutajad. Oluline ei ole, kes maa deklareerib,
vaid see, et kirja saaks kogu põllumajandusmaa,
millele edaspidi soovitakse toetust taotleda.
Maaomanikel ja rentnikel soovitatakse omavahel
kokku leppida, kes maa deklareerib ja kellele jääb

õigus taotleda toetusi. Erastamata maa peavad
deklareerima kohalikud omavalitsused.
Deklareerimine ei too automaatselt kaasa mitte
mingisuguseid toetusi. Toetuse saamiseks peab
maad hooldama ettenähtud korras ja esitama
PRIAle eraldi taotluse. Seda saab teha alates
maikuu keskpaigast.
Toetusi hakkab saama maa kasutaja, kelleks
võib olla nii omanik, kui ta seda maad harib või
hooldab ettenähtud korras, või rentnik, kes
kasutab seda maad rendilepingu alusel, mille ta
on eelnevalt omanikuga sõlminud.
Kõik deklareerimiseks vajalikud dokumendid
on saadaval PRIA piirkondlikus büroos (Kuusiku
tee 6 Raplas, avatud esmaspäevast reedeni 8 –
16.30), samuti internetileheküljel www.pria.ee
(taotlusvorm ja juhend) ning http://map.pria.ee/
(põllumassiivide kaardid). Kaardimaterjali
väljatrükiks internetilehelt leiate ärinime,
äriregistri koodi või põllumassiivi ID koodi järgi.
Soovitatav on deklareerima minnes võtta kaasa
maakatastri plaan (kui on) ja pass (või äriregistri
kood). Soovi korral saab kaardimaterjali koju
kaasa võtta, et kontrollida piire looduses.
Deklareeritava maa kasutustüübid märgitakse
kaardile järgmiselt:
1 – põllukultuurid;
2 – püsirohumaa;
3 – kasutamata põllumajandusmaa;
4 – püsikultuurid.

PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET

PRIAs algas piimalehmatoetuse taotluste vastuvõtt
Esmaspäevast, 2. veebruarist kuni 20. veebruarini ootavad Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) piirkondlikud bürood loomapidajaid piimalehma kasvatamise toetust taotlema.
Piimalehma kasvatamise toetuse saamise tingimused on mullusega sarnased. Toetust saavad
ettevõtjad (äriühingud ja FIEd), kelle lehmadel on kõrvamärgid kõrvas ja kes on oma loomad enne
taotluse esitamist registreerinud PRIAs loomade registris. Lehmad peavad olema 2004. aasta 1.veebruari
seisuga Jõudluskontrolli Keskuses piimajõudluskontrolli all. Loomi, kelle kohta toetust taotletakse,
peab pidada karjas 20. Veebruarist kuni 26. aprillini (nõutav pidamisperiood). Taotlusaluse looma
võib asendada teise, toetuse nõuetele vastava loomaga kuni 19. märtsini. Sellisel juhul tuleb taotlejal
seitsme päeva jooksul pärast asendamist saata PRIA-le vormikohane teade looma asendamise kohta.
Piimalehma kasvatamise toetuse taotlusi võetakse vastu PRIA piirkondlikes büroodes 2.-20.
veebruarini. Loomapidajad saavad PRIA büroost oma loomade registrinumbritega väljatrüki ja
eeltrükitud taotlusvormi. Ettevõtjal tuleb sinna vaid märkida, missuguste loomade eest ta toetust
soovib saada ja millise eest ei soovi ning dokumendid allkirjastada. PRIA büroost ja veebilehelt http:/
/www.pria.ee saab ka toetuse taotlemise juhendi.
Pidamisperioodil kontrollitakse kohapeal vähemalt 5% taotluse esitajatest. Kontrollitakse, kas
loomad, kellele toetust küsiti, on karjas ja kas neil on kõrvamärgid kõrvas. Piimalehmakasvatajad
saavad toetuse kätte hiljemalt 17.maiks.
Mullu maksti piimalehma kasvatamise toetuseks ligi 110 miljonit krooni. Toetuse suuruseks lehma
kohta kujunes 1085 krooni ja maakarja tõugu lehma puhul 2600 krooni. Piimalehmatoetust sai 2723
loomaomanikku kokku 100 905 lehma kohta, neist 322 looma kuulus maakarja tõugu.

Heli RAAMETS,
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) pressinõunik
tel 07 371 215, 052 51 874

Taimse Materjali Kontrolli Keskus teatab
Alates 1. veebruarist lõppes 2004. aastaks mullaproovide taotluste vastuvõtmise. Pärast 1. veebruari
laekunud taotlusi ei arvestata.
Avalduse esitajatega võetakse enne proovide kogumist ühendust TMKK töötaja või lepingulise
proovivõtja poolt. Kontaktandmete muutumisel palume teavitada koheselt TMKK Mullaseire bürood
telefonil 045 38 262 või e-posti aadressil: priit.penu@tmkk.ee
Samas saab mullaanalüüse teha programmiväliselt TMKK Agrokeemia laboris.
Täpsem info telefonidel (0) 672 9112 (proovide vastuvõtt) või (0) 672 9117 (Agrokeemia labor)

Pille HERMANN
67 29 137
Teabe- ja nõuandeosakond

Põllukultuuride alla kuuluvad teraviljad,
õlikultuurid (raps, rüps, õlilina, jms), proteiinikultuurid (hernes, uba, vikk, jms), erikultuurid
(kartul, suhkrupeet, söödajuurvili, köögivili,
maitse- ja ravimtaimed, metsaistikute puukool,
jms), heintaimed (1-aastane ja mitmeaastane 2 –
5 aastat rohumaa) ning haljas- ja mustkesa.
Püsirohumaa alla kuuluvad pikaajalised (5 –
10 aastat) rohumaad ja looduslikud rohumaad
(ka üle 10 aasta rohumaad).
Kasutamata põllumajandusmaana märgitakse
maa, mida 2003. aastal ei kasutatud põllukultuuride kasvatamiseks, kuid mis oli heas
põllumajanduslikus korras. Selle all ei deklareerita
maad, mis on kasutusest olnud väljas üle 5 aasta.
Püsikultuuride alla märgitakse viljapuu- ja
marjaaiad, ka arooniaistandused.
Kuigi 15 märtsini on veel aega, ei ole soovitatav viivitamine, sest eeldatav deklareerijate arv
on 25 000 ja viimastel päevadel või nädalatel tuleb
arvestada suurte järjekordadega.

Raplamaa Talupidajate Liit

LUMETÕRJE 2003/2004.a
1. Ingliste – Pae küla-Lau küla piirkond
MADISE TALU vastutab Rein Haggi Tel 506 7936
2.Kaerepere alevik Sauna küla Kaereper küla
FIE Agur Laurimaa Tel 508 4156
3.Hrtu küla –Saksa küla-Nurme küla Rein
Grauen Telef. 487 5525
4.Kehtna alevik-Käbi küla-Lellapere-Laeste
Kärpla KEHTNA MÕISA OÜ Urmas Uustalu Tel
512 1346 487 5298
5.Keava alevik- Linnaaluste küla-Ohekatku
küla-Hiie küla Vastja küla OÜ KEAWA vastutav
Mati Kutser tel 487 3123 505 7868
6.Lelle alevik-Paluküla-Lalli küla-Kastna külaPõllu küla LELLE POÜ vstutab Viktor Ivanov
tel 487 6773 5615 7705
7.Lokuta küla-Eidapere alevik Haakla küla OÜ
REMFAKT vstutab ENO HERMANN tel 487 2522
505 5341
8.Koogiste küla-Kõrbja küla -Saarepõllu külaKenni küla vastutab FIE TEET OOLE Tel 513 8853

1. veebruarist saab kõiki
telefoninumbreid Eestis valida
ilma prefiksita 0
Sideamet teatab, et alates käesoleva aasta 1.
veebruarist saab kõiki telefoninumbreid
üleriigiliselt valida ilma riigisisest prefiksit 0
ette valimata.
Teise maakonda, teenusenumbritele, mobiiltelefoninumbritele ja muudele numbritele
helistamiseks ei pea enam prefiksit 0 ette valima.
Näiteks:
Järvamaalt Saaremaale saab valida 459 9123
teenusenumbreid saab valida 900 1234
mobiiltelefoninumbreid saab valida 524 7000
1. veebruarist kuni 30. aprillini on üleminekuperiood, mil helistajatele on võimaldatud
paralleelvalik mõlema valimiskorra järgi. Alates
1. maist 2004 tuleb kõiki telefoninumbreid valida
ainult ilma riigisisese prefiksita 0.
Sideamet soovitab telefoninumbrite
kirjutamisel rühmitada numbreid järgmiselt:
7-kohalised tavatelefoninumbrid: 449 9123
7-kohalised mobiiltelefoninumbrid: 524 7000
8-kohalised mobiiltelefoninumbrid: 5656 5666
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Tasuta
konsultatsioonid
ettevõtjatele Haapsalu
13. Äripäevadel
Haapsalu Kultuurikeskuses 13. ja 14. veebruaril aset leidva “Haapsalu 13.Äripäevade” ajal
saavad ettevõtjad tasuta ettevõtlusalast konsultatsiooni oma ala tippspetsialistidelt maksunduse, raamatupidamise, äriplaani koostamise
ning äriõiguse vallas.
Tasuta nõuannet jagab Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtete Assotsiatsioon (EVEA) ning
konsultatsioonid on ainult messi esimesel päeval
s.t 13. veebruaril.
FIE-de ja pereettevõtete raamatupidamis- ja
maksundusalast (tuludeklaratsioonid) nõu annab
Olavi Kärsna.
Äriühingute raamatupidamise (aastaaruanded) ja maksuametiga suhtlemise alast
nõuannet jagab Eevi Pikker.
Ettevõtlusega alustamise, firmade asutamise,
äriõiguse, äriplaani koostamise ning Euroopa
Liidustruktuurifondide rahataotluste alal
nõustavad Katrin Kokk ja Tarmo Kase OÜ-st
Hansa Ärilahendused.
Konsultatsioonid on individuaalsed ja vajalik
on eelregistreerimine EVEA telefonil 6410 920 või
e-postil evea@evea.ee.
Täiendav info www.evea.ee.
Lisainfo: Kaidar Raudmets
Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate
Assotsiatsioon.
Tel. 6 410 920 E-post: evea@evea.ee

Teave

Euroopa Komisjoni “Turule
juurdepääsu andmebaas” on avatud
Alates jaanuarist k.a. on Eesti ettevõtjale avatud Euroopa Komisjoni “Turule juurdepääsu
andmebaas” (“Market Access Database”). Andmebaas on ligipääsetav Internetist aadressil http:/
/mkaccdb.eu.int/. Andmebaas on ingliskeelne ja selle kasutamine on tasuta.
Nimetatud andmebaas sisaldab infot turule juurdepääsu tingimuste kohta, mis kehtivad Euroopa
Liidu päritoluga kaupade eksportimisel väljaspoole Euroopa Liitu. Eesti päritoluga kaupadele
hakkavad andmebaasis esitatud tingimused kehtima Eesti liitumisel Euroopa Liiduga, st. 1. maist
2004. Andmebaasi abiga on võimalik Eesti eksportijatel tutvuda 1. maist 2004 rakenduvate
eksporditingimustega juba praegu. Vaatamata sellele, et andmebaas sisaldab väga detailset infot, on
see siiski kasutajasõbralik ning seetõttu suurepäraseks abi- ja töövahendiks ka Eesti eksportöörile ja
investeerijale.
Andmebaasis sisalduv informatsioon on jagatud viide alagruppi: tehnilised kaubandustõkked,
eksportija käsiraamat (sh sisaldab väga detailseid kirjeldusi impordiformaalsustest),
kaubandusstatistika, rakendatavad tollitariifid ning uurimused. Teostades otsinguid erinevates
alakataloogides on võimalik saada konkreetse riigi üldine profiil, st. milline on tema kaubandus- ja
investeerimispoliitika, üldine kaubandusstatistika Euroopa Liiduga, milliseid tariife ja makse
rakendatakse, millised mittetariifsed meetmed on kasutusel, kuidas kaitstakse selles riigis intellektuaalse
omandi õigusi jne. Olles huvitatud mingi konkreetse toote eksportimisest, piisab kui teatakse selle 4kohalist toote klassifitseerimiskoodi või kirjeldust. Sisestades andmebaasi toote koodi või kirjelduse,
on võimalik saada kogu info selle toote eksporditingimuste kohta konkreetsesse riiki, sh. sellele
tootele rakendatav tollimaks, impordiformaalsuste üksikasjalik kirjeldus (sh. nõutavate dokumentide
näidised ja täitmisjuhised), kehtivad soodustingimused jne..
“Turule juurdepääsu andmebaas” on üks olulisemaid töövahendeid Euroopa Liidu
väliskaubanduspoliitika kujundamisel, kuna selle abil tagatakse pidev infovahetus Euroopa Liidu
institutsioonide, liikmesriikide ja ettevõtjate vahel. Infovahetuse eesmärgiks on kaubandustõkete
vähendamine kaupade ja teenuste eksportimisel väljaspoole Euroopa Liitu. Lisaks sellele, et
andmebaasi vahendusel pakutakse ettevõtjatele pidevalt täiendatud infot ekspordi- ja
investeerimistingimuste kohta kolmandates riikides, annab see Euroopa Komisjonile võimaluse
tegeleda süstemaatiliselt ettevõtjate poolt teavitatud uute kaubandustõketega. Andmebaasi abil
jälgitakse ka, et Euroopa Liidu liikmesriikide kaubanduspartnerid täidaksid oma rahvusvahelisi
kohustusi.

RAPLA MAAKONNA KOOLIÕPILASTE UIMASTI KASUTAMINE AASTAL 2003
JA VÕRDLUS EELNEVATE AASTATEGA
RAPORT
Antud uuringut on Rapla maakonnas läbiviidud
kolmel aastal (2000, 2001, 2003). Uuring on
maakonna uimastiennetusprogrammi üks osa
ja seda korraldab uimastiennetusnõukogu.
SIHTRÜHMAD:
2003. aastal oli küsitletuid kokku 743. 5.kl. –
313, 8. kl. – 285, 11. kl. – 135, Tootsid – 11.
Küsitluses osales 6 gümnaasiumit, 13 põhikooli ja 2 algkooli (Varbola ja Alu). Kutsehariduskoolidest osales Kehtna Majandus ja Tehnoloogia kool.
2002.aastal küsitleti 706 õpilast – 5.kl.- 315,
8.kl.- 273, 11.kl.- 118.
2001.aastal 680 – 5kl.-302, 8.kl.-257, 11.kl. - 121.
NARKOOTIKUMID
2003.aastal on küsitletutest puutunud kokku
narkootikumidega 9%, kusjuures 1% väidab, et
nad on juba sõltuvuses. Võrreldes 2002. ja 2001.
aastaga on proovijate ja tarvitajate hulk kõikunud
minimaalsel tasemel (2001 – 6%, 2002- 10%, 20038%).
5.kl.õpilastest on proovinud narkootilisi
aineid 1% (4 õpilast).
8.kl. 10% (29) on proovinud, nendest 1% (2
last) on sõltuvuses.
11.kl. 22% proovinuid (29), nendest 6% (8)
tarvitab vahetevahel, 1% kuritarvitab(tihti) ja 1%
on endi sõnul sõltuvuses (1 õpilane).
Narkootikume on pakutud igale viiendale
õpilasele, sealhulgas 11.kl.õpilastest 42%-le.
31% õpilastest väidab, et nad saaks uimastavaid aineid osta kohe, kui selleks peaks vajadus
tekkima (2002.aastal 28%) Samuti arvavad
õpilased, et Raplamaal on narkootikumide
kasutamine pidudel tõusnud (2003- 34%, 200227%).
Koolides on aktiviseerunud uimastiennetusalane koolitus – info andmine narkootikumide
kahjulikkuse kohta peaks olema tõstnud õpilaste
teadlikkust antud teemal, kuid õpilaste hulk kes

pole üldse informatsiooni saanud narkootikumide
kohta on samuti mõnevõrra tõusnud. 2001. aastal
oli see 6%, 2002. aastal oli see 4% ja 2003. aastal
8%.
Küsitlusest tuleb välja ka olukord koolides –
ükski kool ei saa paraku öelda, et meil probleemi
ei ole. On nii pakkumist kui ka tarbimist.
Kõige rohkem kasutatakse narkootilisi aineid
suitsetades (kannabis), seejärel neelatakse
tablettidena. Ohumärk on see, et on tõusnud
süstimine, riskigruppides on süstimine juba
võrdsel tasemel tablettidega.
Narkootilisi aineid saadakse põhiliselt sõbra
ja koolikaaslase käest, mis tõestab veelkord, et
koolimajade ümber ei luusi mingid suvalised
diilerid, vaid see on mõningate õpilaste äri, kes
teenida omale raha kaaslaste tervise arvelt.
ALKOHOL
2003.aastal on kõige rohkem kooliõpilaste
seas tõusnud alkoholi tarvitamine, võrreldes 2002.
aastaga on suurenenud oluliselt õpilaste hulk,
kes tarvitavad alkoholi vähemalt kord kuus ja
kord nädalas (8% võrra!).
5.kl.õpilastest on proovinud alkoholi 77%
õpilastest ning 1% õpilastest (4 õpilast) tarvitab
alkoholi korra nädalas!
8.kl.õpilastest tarvitab alkoholi 57% (162
õpilast) nendest 28% (81 last) on kord kuus purjus
ja 16% kord nädalas (45 last).
11. klassidest tarvitab alkoholi 72% õpilastest, purjus kord kuus on olnud 37% ja 31% kord
nädalas!
Noorte meelispaigad alkoholi tarbimiseks on
pidudel, mis on väljaspool kooli, sünnipäevadel,
vabaõhuüritustel, sõprade juures kodus ja ka
kooli pidudel. Aasta – aastalt on alkoholi poplaarsus järjest tõusnud ja see on probleem number
üks!
SUITSETAMINE
2003. aastal ei suitseta 50% õpilastest.
5. kl suitsetavad 10% lastest (nendest 2% on

sõltuvuses ja vajavad suitsu iga päev).
8. kl on suitsetajaid 36% õpilastest (12%
sõltlased).
11. kl on suitsetajaid 32 % (16% suitsetab iga
päev).
Võrreldes 2001. ja 2002.aastatega on suitsetajate protsent jäänud arvuliselt ligilähedale
eelnevate aastatega (2001-19%, 2002-21%, 200323%). Küll on aga tõusnud õpilaste hulk, kes on
proovinud suitsu naljaviluks -2003. aastal oli see
50% lastest 2002. aastal aga 31% lastest ja 2001.
aastal 27 %. Langenud nende õpilaste hulk, kes
ei ole kunagi proovinud suitsu: kui 2001. ja 2002
aastal jäi see protsent üle 50-ne, siis 2003. aastal
oli see vaid 26%.
SEKSUAALTEADLIKKUS
Sel aastal küsitleti esmakordselt õpilaste
arvamust seksuaalteadlikkusest (sugulisel teel
levivad haigused, rasestumine jms).
8. kl õpilastest hindasid oma teadmisi väga
heale tasemele 28%, 62% enam-vähem, 6%
teadsid vähe ning 4% ei tea midagi.
11. kl lastest hindasid oma teadmisi väga
heale tasemele 29%, 70% enam-vähem ning 1%
ei tea midagi.
Seksuaalalast infot on õpilased kõige rohkem
saanud terviseõpetuse tundidest (88%), televisioonist ja videodest (51%), raamatutest ja
ajakirjadest (49%).
VAIMNE TERVIS
Esmakordselt küsiti õpilastelt ka pöördumiste kohta psühholoogilise abi saamiseks.
2003.aastal on kooli psühholoogi abi kasutanud 3% õpilastest, maakonna nõustamiskeskusi on külastanud samuti 3% ning väljaspool
maakonda on kasutanud vastavat teenust 3%
õpilastest. Kõige julgemad abi küsima on gümnasistid (12% on külastanud nõustamiskeskuseid, 7% koolipsühholoogi).
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Uuele töökohale Euroopa Liidu abiga
Pikaajalised töötud ja inimesed, kes teavad, et
lähiajal nende töökoht koondatakse või ettevõte
likvideeritakse, on tihti nõutud ja masenduses.
Kust leida tööd, millist uut ametit õppida? Miks
ei näe me sellises masenduses inimesi vanades
Euroopa Liidu maades? Miks seal ei ole töökoha
ega ameti kaotus katastroof, mis ajab inimese
jooma ja viib põhja?
Põhjus on selles, et Euroopa Liit kannab hoolt
ja muretseb iga inimese eest, kes tööturult välja
langeb.
Selleks on loodud eriline rahastamisorgan,
Euroopa Sotsiaalfond ning korraldatud eriline
tegevusprogramm EQUAL (VÕRDSUS).
EQUAL programmi kaudu korraldatakse
ajutiselt mitte tööd leidnud inimeste elu. Need
inimesed on pikaajalised töötud, töökoha kaotamise ohus olijad, lapsepuhkusel ja kodus olnud
naised, ainult põhiharidusega või veelgi vähema
haridusega noorukid, pensionieelikud ja töövõimelised pensionärid, sisserändajad, puuetega
inimesed, kohanemisraskustega ehk n.ö “elu
hammasrataste vahele jäänud” inimesed.
Programmi kaudu selgitatakse välja selliste
inimeste kutsesobivus, anded ja oskused; soovitatakse koolitust ja ametiõpet, suunatakse

inimesed koolitusekursustele ja ametit õppima,
aidatakse leida töökohta. Meile tundub see
võõrastav, ent ometi on sadu ja sadu eestlasi,
kes välismaale elama asudes on EQUAL programmi kaudu saanud omale niihästi hariduse kui ka
töökoha, nii mõnigi neist on oma mälestusi
jaganud ka Eesti ajakirjanduses.
Euroopa Sotsiaalfondi abiprogrammi EQUAL
peamiseks ellurakendajaks Eesti on Tööturuamet.
Tööturuameti korraldatud nõupidamisel Tallinnas
pöörduti otseselt MITTETULUNDUSÜHINGUTE, aga ka vallavalitsuste ja koolitusasutuste,
ettevõtjate ühenduste, ettevõtete ja ettevõtjate
(FIE) poole palvega, tulla välja konkreetsete
ideedega ja ettepanekutega raha taotlemiseks
EQUAL programmi kaudu.
Raha antakse taotlejatele, kes:
-korraldavad töötute ja töökohta kaotamise
ohus olijatele kutseõpet (täiendõpe, ümberõpe)
-korraldavad kutseõpet (täiendõpet) pooleli
jäänud haridusega noorukitele
-tegelevad “elu hammasrataste vahele
jäänute” (kodutud, alkohoolikud jt) elu-olu korraldamisega näiteks varjupaikade organiseerimise,
abitöö pakkumiseks töökodade ja töökohtade
loomisega

POLITSEITEATED

Kahju 3719 krooni
* Ajavahemikus 6.-7.jaanuar on Metsaääre
külas ukseluku lõhkumise teel sisse tungitud A.
G-le kuuluvasse Kastani talu hoonesse ning
varastatud mootorsaag, survepesur, taskulamp,
elektrihöövel, elektriline käsilintlihvija, kolm
elektritrelli, jalgratas, tikksaag, käsiketassaag,
käsikuumaõhupuhur. Kahju 29 999 krooni.
* 8.jaanuaril kell 4.49 sai Falck Securitt Rapla
patrull väljakutse Keava alevikus Koogimäe tee
3 asuvasse Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu
kontori hoonesse, kuhu oli akna lahtikangutamise
teel sisse tungitud ning varastatud arvuti kuvar.
Kahju selgitamisel.
* Ööl vastu 13.jaanuari kasutasid Keava
alevikus T. O ja J. K omavoliliselt J. M kasutuses
olevat sõiduautot Opel Rekord (reg nr 562AJD),
omastamise eesmärgita.
* 13.jaanuaril kella 04.30 paiku toimus
liiklusõnnetus Keava alevikus, kus alkoholijoobes ja juhiloata J K ei arvestanud oma tervislikku seisundit ja teeolusid ning sõitis teelt välja
vastu puud J.M-le kuuluva sõiduautoga Opel
Rekord (reg nr 562AJD) põhjustades varalise
kahju.
* Ööl vastu 17.jaanuari varastati vaba juurdepääsu kasutades Ingliste külas maja 4 lukustamata
trepikojast J. K-le kuuluv punane, 21-käiguline
naiste jalgratas SARDA maksumusega 3600
krooni ning K. K.-le kuuluv sinine, 18-käiguline
meeste jalgratas MICHEN maksumusega 1500
krooni.

* 17.detsembril kella 14 paiku peksid Lelles
Viljandi mnt 5 Karmani kaupluse ees avalikus
kohas K. M , K. P ja M. T avaldajat O. J korduvalt
rusikate ja jalgadega näo ja keha piirkonda,
tekitades kannatanule peapõrutuse ja ninaluu
murru. Pärast esmaabi osutamist Rapla Maakonnahaiglas lubati kannatanu koju. Oma
teguviisiga panid .K M, K. P ja M. T toime avaliku
korra raske rikkumise.
* 17.detsembril kell 19.20 juhtis alkoholijoobes
K. M Vändra-Lokuta-Lelle mnt 22 kilomeetril
sõiduautot Ford Sierra (reg nr 039AHA) olles
varem karistatud juhtimiseõiguse ära võtmisega
2 aastaks joobes juhtimise eest.
* Ajavahemikus 11.-14.detsember kangutati
Kehtnas Staadioni tn 4 kuuri tabaluku aas seinast
lahti ja tungiti kuuri, kust varastati H-A K-le
kuuluv 3-käiguline naisterahva jalgratas. Varaline
kahju 1000 krooni.
* Ajavahemikus 20.noveber kuni 16.detsember on ukseluku avamise teel (murdmisjäljed
puuduvad) sisse tungitud B. V-le kuuluvasse
eramusse Keavas Keava tee 17 ning varastatud
köögikappidest kiirkeetja ja muid köögitarbeid.
Vargusega tekitatud kahju 1130 krooni.
* Möödunud aasta esimesel poolel on Mukri
küla Vana-Vändra Veski kinnistu eraldistel 30, 35,
36, 37 ja 39 toime pandud ebaseaduslik raie, mille
käigus on eraldistel mets raiutud hõredamaks,
kui seda lubavad rinnaspindala ja täiuse
alammäärad ja eraldisel 39 on teostatud lageraiet
nooremas kui 80-aasatases kuuse enamusega
puistus. Ebaseadusliku raiega tekitati keskkonnale 457 678 krooni suurune kahju.
* 23.detsembril kell 03.40 tungiti akna
lõhkumise teel sisse Ingliste külas asuvasse
Rapla Tarbijate Ühistule kuuluvasse Ingliste
kauplusesse ning varastati alkoholi ja tubakatooteid. Esialgne kahju 3500 krooni.
* Ööl vastu 30.detsembrit on trellide kõveraks
murdmise ja akende eest ära tõstmise teel sisse
tungitud Koogimäe külas asuvasse Eesti
Tõuloomakasvatajate Ühistule kuuluvasse
autogaraazh-töökotta ning varastatud akulaadija
ja survepesur, metallkanister koos 20 l bensiiniga.

“Vägimehi” meil leidub
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-tegelevad pikka aega kodus olnud naiste
aitamisega taas tööle asuda (koolitamine,
töökohtade otsimine ja vahendamine),
-tegelevad tööga taasalustajate järelvaatamisega – on juhendajad (seda nimetatakse
“tugiisikuga töökohaks”)
-juhul, kui inimest takistab tööle tulemaks
vajadust hooldada kodus last või invaliidi või
vanurit, saab EL rahadega korraldada nende
hoolet vajavate inimeste hooldamist
Euroopa Sotsiaalfondi poolt antav raha katab
kuni 80% taotletava ettevõtmise kuludest,
ülejäänud 20% peab tulema Eesti poolt kas
vallavalitsuse või Tööturuameti kaudu.
Projektide rahad on suured, kõige väiksem
summa, mida toetatakse algab 300 000 kroonist
(väiksemat toetust ei menetleta) . Projekt võib
kesta kuni kolm aastat.
Kõiki, kelle on selle uue toetusliigi suhtes
mõtteid ja ettepanekuid, palun võtta ühendust
telefonil 048 75 660. Tuleb öelda, et nagu teisedki
Euroopa Liidu programmid, on Sotsiaalfondi
programmidki veel meile vägagi uued asjad.
Tööturuamet ootab konkreetseid ettepanekuid,
taotlemisi rahadele hakatakse vastu võtma alates
1.märtsist.

Jaak VITSUR,
Majandus- ja arendusnõunik

Konstaabli kommentaarid
Uuest aastast on pea 1/12 mööda saanud ja
nagu eelpool lugesite, ei maga pikanäpumehed
teps mitte. Neile sekundeerivad “ilma” tegevad
purjus roolikeerajad. Ja jälle tuleb tõdeda, et nii
mitmelgi korral on tegu alaealistega, kes alkoholijoobes olles seadusega pahuksisse satuvad.
Eelmisel aastal ja selle aasta alguses olen korduvalt vestelnud nn “riskigrupi” laste vanematega
ja pean nentima, et enamus lapsevanemaid on
oma laste kasvatamise kohalt käed üles tõstnud
ja alla andnud, nentides vaid, “et laps on üle pea
kasvanud”. Ühel juhul on lapse ema küsinud, et
kas ma tema poega kasvatada ei soovi võtta?
Eelmisel aastal ja selle aasta algul said Kehtna
Vallavalitsuse töötajad mitme pere lapsed
lastekodusse saata - nüüd lapsed saavad iga
päev sooja sööki, saavad voodis magada ja
kooliskäimise eest hoolitsevad osavõtlikud
kasvatajatädid. Loomulikult oleks iga lapse õige
koht kodus, aga kui seda kodu ei olegi? On
igapäevane joomapunker, kus lapsel oma nurkagi
ei ole? Joovad vanemad ja joovad lapsed - oleks
nagu järjepidevus?
Suuremaid külmasid ei ole olnud ja see kajastub ka Kehtna, Keava ja Kaerepere aleviku
ööelus. Noorukite kambad kogunevad, sekka ka
tütarlapsed, kes jaheduse peletamiseks kangemat
kraami sisse kaanivad. Et mitte õues olles
külmetada, tuleks kõigepealt kalendrisse vaadata
ja vastavalt sellele enne väljaminekut riietuda,
ega “vedelkütusest” sooja saa, vahelejäämise
korral saab trahvi ja joodiku märk jääb külge kah.
Kas on huvilisi Kehtna vallas, kes lükkaksid
käima naabrivalve ka meie kandis? Kasu on sellest
igaühel, v.a. pikanäpumehed, kelle põhitöö
raskemaks tehakse. Olge head ja võtke ühendust
- nii huvitatud naised kui ka mehed!
Minu vastuvõtuaeg ei ole muutunud:
neljapäev 13.00 - 16.00. Telefon 048 75 141 või
siis mobiil 05148819

Mariann KUUSMANN
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Kool

EVULI startis
turniirivõiduga
Aasta 2004 algas EVULI vutitüdrukutele töiselt
– treeniti nädalajagu päevi kindla sihiga võtta
võit turniiril PJK CUP 2004 Pärnus, kus
eelmisel aastal saavutasid 1988.a. ja hiljem
sündinud tüdrukud II koha.
EVULI on kasvanud ja jõudu kogunud ning
Pärnusse sõideti koguni 3 võistkonnaga
ülejäänud Eesti 4 vastu – nii, et 7 võistkonda
kokku. Kahju vaid, et kõik oodatud ei tulnud.
Kui põhirivistuse, EVL SILWI, võit oli oodatud,
üllatasid nooremad meeldivalt. EVL MESUCA (II
rivistus) suutis kohe avamängus viigistada 2003
Eesti noorte m/v hõbeda, JK TAMMEKA Tartu
vastu. Võistkonnas Kehtna PK tüdrukud
MAARJA MÄNNIK, KERSTI RAHUSALU,
LIISI AAS, REELIKA VAHER, KATRIN
PADRIK, AGE DUPIKOV. EVL KIRE (III rivistus,
kus mängisid Kabala tüdrukud ESTEL LAAGUS,
MARI-LIIS OBERG, KADRI JA KAIRI
HIMANEN ning toeks olid VIIVIKA VIICKBERG
Lelle PK ja JANIKA VEERSALU Kehtna PK) aga
üllatas omakorda võiduga EVL MESUCA üle.
EVL SILWI koosseisus võitsid esikohakarika
KERTU LIEBERT, AGE UIBO, MARGIT
VAVULSKI, ANNI MADISSON, KÄRT
HALLIKAS, SIRLI OJA JA KETHY ÕUNPUU,
kes tunnistati ka parimaks mängijaks.
Järgmine suurem turniir ootab ees Põlvas 14.
veebruaril. Seniks treeningindu kõigile
tüdrukutele ja jalgpallihuvi tõusu vanematele!
P.S Ootan Alu vutipesa tüdrukute vanemaid
arutelule 19.jaanuaril kell 18.00 Alu
spordihoones pärast tüdrukute treeningu lõppu.

Gunnar KURE

KSK KESPO/REY alustas
Raplamaa meistrivõistluste
II liigas
Eelmisel aastal käivitus AS REY toel üle mitmemitme aasta Kehtna meeste korvpall (Kehtna
MTK on teine liin). Järjepidevus jõudis kahjuks
katkeda ning loodetud liidrid-asjaajajad tagasi
Tallinna kolida. Kuid hetkel on Aivo Allert ja
Marko Lips endi ümber kogunud märkimisväärse
seltskonna, kes järgnevatel aastatel peaks
rahastajale, AS REY-le ning kõigile valla
spordihuvilistele elamusi pakkuma!.
Kehtna KSK KESPO/REY
korvpallimeeskonna nimekiri
Rapla MK karika-ja meistrivõistlusteks.
1. AIVO ALLERT
2. TARMO MOLTSAR
3. MARGO LIPS
4. PRIIT PÕLDMAA
5. UVAR TAALBERG
6. ARDO SÄDE
7. ÜLO PETERS
8. JAAN SILDOJA
9. MEHIS KASE
10. MATI MÄNNA
11. EGON BÄRENGRUB
12. TENNO SAMUEL
13. OLEV KALJAS
14. JAAN PADARIK
15. RAIDO SILDOJA
16. RAMO KURE
17. KAIMO KURE

UNISTADA VÕIB KÕIGEST,
kuid täitumata unistustest
PAREM ON SISUKAS TEGELIKKUS
Unistada võib soojast sallist, vabast ajast, suurest
rahast, imeilusast lauluhäälest…
Kehtna Kunstide Koolis unistatakse sellest,
et ükski laps ei jääks meelepärasest ajaviitest ilma,
et kõik täiskasvanud teaksid, mis on aktiivne ja
arendav puhkus just tema jaoks, et koolil oleksid
kaunid ja mitmekülgset tegevust võimaldavad
ruumid.
Seepärast oleme oma arengukavasse planeerinud tegevused Kehtna valla elanike huvialaharidusvõimaluste laiendamiseks tantsueriala
avamise, täiskasvanutele vabahariduse pakkumise ja kontserdielu rikastamise läbi. Seepärast
teeme kõik endast oleneva, et muuta praegune
koolihoone mitmekülgseks huvialakeskuseks.
Siiski tahtsin kirjutada mitte unistustest, vaid
just tegelikkusest.
Meie kooli tegelikkus on see, et nädala jooksul
käib meil 65 õpilast ja 8 täiskasvanut õhtupoolikuti erinevate huvialadega tegelemas.
Lapsed ja noored laulavad, mängivad klaverit ja
kitarri ning maalivad-joonistavad.
Selle õppeaasta sügisest on kooli juures täiskasvanute kirjakunstiring Helle Kruusi juhendamisel. Neljapäevaõhtuti harjutavad kaheksa
usinat naist kriipsude vedamist ning kaunite
tähtede maalimist. Esimene väljapanekki oli
jõuludest kuni jaanuari lõpuni kooli ruumides,
kus ühel näitusetööl kirjutatu järgi olid “minu
esimesed tähed, seesugused, nagu nad täna just
on”. Samas olid näitusel ka kunstiklassi õpilaste
kujutava kunsti tööd.
Praeguse elu sisuks on lisaks tavalisele
õppetööle klaveriõpilaste hoolas harjutamine
märtsis toimuvaks koolisiseseks etüüdide
konkursiks.
Kunstiklassi õpilased valmistuvad meie kooli
korraldatavaks maakonna laste ja noorte
kujutava kunsti konkursiks “Oma silmaga”.
Konkursitööde esitamise tähtaeg on 15.veebruar
ning oodatud on vabalt valitud tehnikas kahekuni kolmeosalised tööd (diptühhon, triptühhon)
teemal “RÕÕM ÜHEST PÄEVAST”. Lisaks
eelmise aasta toetajatele (Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu ja perekond Padrik) on omapoolse
auhinna pannud välja ka Kehtna Vallavalitsus,
kes premeerib parimat Kehtna valla õpilase tööd.
Konkursi žürii teeb oma valikud veebruari lõpuks
ning märtsi alguses avame koolis valiknäituse

konkursitöödest ning toimub parimate
autasustamine.
Väga sisukas on olnud käesolev õppeaasta
meie koolist Hanna Hargile, kes osales Eesti
Televisiooni laste laulukonkursil Laulukarussell.
Uhkusega võime öelda, et ta on Eesti kolmekümne
parema 7-9 aastase laululapse seas. Lisaks
laulmisele õpib Hanna kolmandat aastat
klaverimängu ning on sellelgi alal väga edukas.
Laulustuudio lapsed valmistuvad praegu
suure innuga kooli solistide laulufestivaliks.
Valitakse sobilikke laule ning harjutatakse nii
üksikult kui hulgakaupa. Igal õppeaastal oleme
pakkunud kõigile laululastele solistina esinemise
võimalust. Varem on olnud lauljatele koolisisene
konkurss, kuid sellel aastal on kavas aprillis
festivalilaadne ettevõtmine, kus kõik soovijad
saavad esineda üksi ning on ka kooslaulmise
rõõm teistele taustalauljaks olles.
Möödunud aasta lõpus kuulutasime välja
konkursi koolile tunnusmärgi (logo) leidmiseks.
Ei tea, kas kiires jõulumelus ning hoogsas
koolivaheajas jäi aega väheks tegeleda meie
tunnusmärgiga, kuid töid laekus tähtajaks vaid
kolmelt autorilt. Täname neid!
Komisjon, kuhu kuulusid kooli õpetajad,
hoolekogu esimees ja kaks õpilaste esindajat,
otsustasid pikendada tunnnusmärgi konkursile
tööde esitamise aega, sest esitatud logode hulgast sobilikku ei leitud.
Sellist konkurssi välja kuulutades lootsime,
et osalevad kindlasti meie kooli kunstiklassi
vilistlased. Kahjuks nende töid ei olnud. Siit nüüd
üleskutse:
Kõik, kellel on häid mõtteid Kehtna Kunstide
Kooli tunnusmärgi loomiseks! Ärge häbenege,
saatke need meile! Võib-olla on just Sinu idee
parim ja Sind ootab preemia tehtud töö eest!
Täpsemad tingimused vt kuulutusest.
Nii me arvamegi, et väga hea on sisukas
tegelikkus. Need, kes käivad meie majas, ei kurda
igavust! Alati on midagi meenutada, alati on
midagi teoksil, alati ootavad ees uued
väljakutsed!
Unistada võib tõesti kõigest…
Kõige magusam on siiski unistuste saamine
tegelikkuseks!

18. GUNNAR KURE
19. IVAR RÕÕS
20. KAIDO LAURIMAA
21. DAGO PIIL
22. HILLAR KURE
Kodusaal: Kehtna Põhikooli võimla.
Mänguaeg laupäev kell 14.30
Esindajad:
Aivo ALLERT tel. 75173; 0556183312
Gunnar KURE tel. 75154; 05513854

Kehtnas on tekkinud tuntav vajadus
saaliaegade järele, sest normaalseid
treeningtingimusi soovivad hetkel KSK KESPO/
REY korvpallurid ja Kehtna KESPO jalgpallurid.
Probleemid selles vallas on lahendamisel ning
loodetavasti saab Kehtna PK saal normaalse
hõivatuse juba käesoleval aastal!

Lili SAKSING,
Kehtna Kunstide Kooli direktor

Gunnar KURE

Kultuur
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Kassipoegade äraviskamine keelatud!

Kaks aastat tagasi leitud kiisu oma
uues kodus
Foto K.Tehu
Oh, see juhtus minuga jälle! Juba teist korda!
Nimelt jäin jälle vastutama väikeste
kassipoegade edasise saatuse eest. Kaks aastat
tagasi enne jõule haakis end mulle Kehtna vana
viinavabriku ees sappa imekena must kiisu, kes
ilmselt oli lihtsalt südametult kodust välja laia
maailma visatud – kaelast ära ja rahu majas.
Pärast seiklusi, närvikulu ja muretsemist
suutsin selle ideaalselt puhtust pidava ja ennast
väga armsaks tegeva õnnetukese sokutada
heasse peresse, kus ta tänaseni pererahva
rõõmuks suuri tegusid ja oma seadusi teeb.
Täpselt samasse olukorda sattusin nüüd
hiljuti, pärast aastavahetust – kaks kassipoega
marssisid minu õues koerakuudist välja ja
palusid kodu, süüa ja armastust. Aga minul juba
on nii koer kui kass! See ei tähenda, et suur
omaette maja. Ei maksa mõelda, et küll nad
kassipoegadele koha leiavad, viskame aga
loomad autost või kotist välja ja sõidame/
kõnnime rahuliku südamega minema. Mu oma
kasski “imbus” meie peresse kuidagi märkamatult
– algul toodi ikka suvitama, pärast paluti päriselt
endale võtta, muidu oleks “tuukrite kooli”
pidanud minema. Mitte et ma kasse ei salliks!
Muidugi sallin, mul on neid mitu olnud, sest kui
lapsed väiksed olid, suutsid nad mu ikka ära
moosida ja kass tuli võtta. Viimasel ajal on
probleemiks hoopis uue pereliikme allergia
kasside suhtes. Ta küll meiega ei ela, aga külastab
meid tihti.
No nii, see minu praegune kass ikkagi meile
jäi. Tegelikult näeb ta suurema osa ajast välja
nagu kassipidaja unistus – helevalge ja trullakas.
Ülejäänud osa ajast on tal jooksuaeg ja siis on
ta verine või kärnas või porine või õline ja lahjem
kui kodutu silguputkakass Kehtna turuplatsil.
Teda ei tule kutsumiseks kiss-kiss-kissitada, vaid
vilistada nagu koera (eks ta koera kõrvalt selle
ära õppiski) ja siis ta kas tuleb või ei, kuidas

parasjagu tuju on. Üldse arvab ta, et maailm
koosneb ainult temast ja teda teenindavast
personalist, st meie perest. Meile see ennasttäis
tümikas aga hirmsasti meeldib, ta on päris
täieõiguslik pereliige. Kõik on vaimustuses, kui
ta näiteks rohelisi oliive sööb või pillab meile aegajalt tähelepanu ja poolehoidu, meeldib, et ta väle
hiirekütt on ja et ta oskab ennast vajadusel hirmus
armsaks teha ja et ta koeraga nii hästi läbi saab
(mölluhoos jääb viimane sõna ikka kassile). Mis
sest, et meie kõuts on tegelikult üks külakraade
ja -kakleja.
Vaat sellise tuusa territooriumile sattusid kaks
äravisatud kassipoega. Kõigepealt tormas oma
päriskuudist (loe meie majast) välja meie koer ja
kihutas kassipojad üle õue kuhugi kuuride
sügavusse. Hilisõhtul oli meie riiakas kõuts ühe
väikse ja väriseva kassikese õues männiladva
tippu
hirmutanud.
Siis
alustasime
päästeoperatsioone – oma kass majja kinni,
kandikule räimed ja kassitoit ning ise puu alla
kassipoega julgustama. Silme ees juba terendasid
päästeameti punastes rüüdes mehed ronimas pika
redeliga männilatva… Uskumatu küll, aga
kassipoeg sai omal jõul jälle alla. Tegime südamed
kõvaks, jätsime kiisu kuuri ja läksime ise magama.
Järgmisel päeval suutsin imekombel ühe
hüljatutest pealinna uude kodusse sokutada, aga
teine, arglikum jäigi kadunuks. Igaks juhuks panin
õhtuti toidujäätmeid kuuriukse kõrvale.
Kümnekonna päeva pärast avastasime, et
pole see kiisu kuhugi läinud, on ikka meie kuuris
tööriistakapi otsas suure kartongi all. Ei olnudki
nii arglik – kutsumise ja toidulõhna peale lubas
ennast sülle võtta, ise valjult nurru lüües ja
momentaalselt alustades oma võta-mind-endaleolen-väga-armas käitumist.
Nüüd on mul majas teisel korrusel tütre toas
salakass, kelle olemasolust ei tea ei meie saksa
lambakoera moodi koer ega ka end maja
ainuvalitsejaks pidav kass. Veel ei tea…
Kas mina ka peaksin selle kassipoja kuhugi
kellegi õue viskama ja unustama, et ta on abitu ja
usaldav elusolend, kes kuidagi peab karmis
maailmas ellu jääma ja omadega toime tulema?
Jätma ta tundmatusse kohta nälga, hirmu ja stressi
tundma? Viskama ta lihtsalt minema, et küllap on
tema oma asi, kas jääb ellu või sureb? Aga miks
siis SEE pere oma kassipoegadega nii tegi! Mulle
tundub “käekiri” kahe aasta taguse kassipoja
leidmisega väga sarnane olevat – ilmselt keegi
nn kassiarmastaja sokutabki oma toas kasvanud,
puhtust pidavad toredad kassipojad lihtsalt hea
õnne peale kodust minema. Ja edasi on temal rahu
majas…
Uurisin lemmikloomade spetsialistidelt
Raplas, mida nad soovitaksid emaste kassidega
ette võtta soovimatute pesakondade vältimiseks.
Põhiliselt on kolm võimalust: 1) regulaarselt 3-4
kuu tagant looma süstimine (süsti hind ca 100 kr,
peab olema järjekindel ja mitte unustama uue süsti
tegemise aega); 2) tablettide andmine – kui loom
ei indle, siis 1 tablett nädalas, indlemisel iga päev
1 tablett (10 tableti hind 32 kr, probleemiks võib
kassidel kujuneda tablettide manustamise
tulemusena tekkivad emakapõletikud/mädanikud,
piimanäärmekasvajad jms); 3) steriliseerimise
operatsioon (ca 450 kr, kõige tõhusam).
Nüüd, hea lugeja, palun abi oma heidikule.
Äkki keegi tahab hallivöödilist, valge näo, kõhu
ja käppadega kassipoega? Kiisu peab imehästi

puhtust, oskab ennast väga-väga armsaks teha,
on usaldav ja paimaias tore tegelane, otsib
sõbralikku kodu.
Palun helistage mulle – päeval 048 75 357,
õhtuti 048 75 467.
P.S Pealkirja selgituseks veel. Kui olin alles
laps ja mängisime sõbrannadega oma kuurinurka
tehtud nukumajas nukkudega, siis kuuri uksele
riputasime kiuslike naabriposte tõrjeks karmi sildi
“Poistel sisenemine rangelt keelatud!”. Nüüd
riputaksin igasse külasse ja alevikku üles sildi
“Kassipoegade äraviskamine keelatud!”. Rangelt
keelatud.

Reet LANGI

Veebruarikuu
üritused
Valtu seltsimaja
korraldusel
6.veebr. kl 19 Disko
7.veebr. ühiskülastus M.Matvere ja J.Tätte
kontserdile Linnateatrisse, väljasõit kl 17
8.veebr. ühiskülastus Vene Kultuurikeskusesse, Vanalinnastuudio muusikal “Cabaret”,
edasi Tarbekunsti muuseumisse Leo Rohlini
keraamikanäitusele, õhtul Draamateatris avaetendus “Uue teatri esimene päev”
10.veebr. ühiskülastus Linnateatrisse “Isad
ja pojad”, väljasõit kl 16.15
10.veebr. ühiskülastus Draamateatrisse
“Rahauputus”, väljasõit kl 17
14.veebr kl 18 ja 20.30 seltsimajas Kinobuss
OÜ, “Somnambuul”
14.veebr. ühiskülastus Pärnu Kontserdimajja
USA saksofonikvarteti ja Kölni Ringhäälingu
raadiokoori kontsert, väljasõit kl 16.15
17.veebr. ühiskülastus Saku Kultuurikeskusesse, Ugala menuetendus “Koturnijad ehk kui
nalja ei saa, siis meie ei mängi”; väljasõit kl 17
18.veebr. kl 11.15 seltsimajas lastele klounid
Pimm ja Pomm
18.veebr. ühiskülastus Tallinna Linnateatrisse
“Oodates Godot´d”, väljasõit kl 16.15
24.veebr. kl 17 Jaanika Sillamaa kontsert
seltsimajas
27.veebr. ühiskülastus Ugalasse lasteetendusele “80 päevaga ümber maailma” (J:Verne
põhjal)
29.veebr. ühiskülastus Draamateatrisse,
“Kunksmoor”
1.märtsil ühiskülastus Estoniasse, Vanemuise
etendus “Viiuldaja katusel”
11.märtsil ühiskülastus Pärnu Kontserdimajja,
Cuarteto Latinoamericano, väljasõit kl 16.45
17.märtsil ühiskülastus Pärnu Kontserdimajja,
BBC Shoti sümfooniaorkestri kontsert, väljasõit
kl 16.45
Tellige pileteid, küsige infot tel 55 666 357

Helgi SUSSI
NB! Pakun pileteid noortemuusikalile
“Grease”: 26.märtsiks kl 13, hind 145 kr,
3.aprilliks, 5.aprilliks kl 19, hind 195 kr.
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Õnnitleme
Õnne, mis päikesest säravam,
tervist, mis tormidest tugevam!
91
Anton Demjanov
14.veebruaril Lelles
85
Vilma Laasma
5.veebruaril Lellapere külas
Leida Aasamäe
10.veebruaril Palukülas
70
Marion Pets
8.veebruaril Kaereperes
Koidu Gilden
20.veebruaril Kehtnas
Evi Kerner
25.veebruaril Ingliste külas
65
Ants Priivits
3.veebruaril Lelles
Koidu Leinberg
4.veebruaril Ingliste külas
Hannu Olavi Liukkonen
10.veebruaril Selja külas
Urve Liivamägi
11.veebruaril Koogimäe külas
Juhan Purga
15.veebruaril Keavas
Rita Hermlin
20.veebruaril Kehtnas
60
Haime Kallaste
1.veebruaril Keavas
Anne Animägi
12.veebruaril Käbikülas

Kehtna Põhikool
ootab
2004. aasta sügisel
kooli tulevaid
koduseid lapsi
koos vanematega

eelkooli
esimesele
kokkusaamisele
17. veebruaril kell 18.30.

Teated, kuulutused& õnnitlused
ARNOLD
OKSMAA
Café OLEES

AARE KODUVIDEOSTUUDIO ON
TEILE ABIKS, KUI SOOVITE:

Eelmisel nädalal sai siis Kehtna
rahvas näha-kuulda kõmumeest
Oksmaad. Seda filmis MEESUS
ning ehedalt ringi tuisates!
Mis see siis oli? Ühe sõnaga –
meediadiktatuur! Laiemalt – ühe
noore mehe lugu, kellel on õnneks
läinud (küll sallivuse piiril balansseerides) olla leitud heatahtliku
produtsendi poolt ja endale elatist
ning loomulikult promojatele raha
teenida. Selleks teeb Arnold, mida
talt tahetakse ning mida ta julgeb ja
oskab. Kuigi enamus tema esinemistele minejaid on teadlikud tema
isiksuse keskpärasust on meie
uudishimu nii kõikvõimas, et
tänaseni pole tal vaatajate vähesust
kurta tulnud. Minugi jaoks täitis
tema esinemine ülesande – nähtud
sai pornokunni film MEESUS. No
mis ta siis ikka oli – igatahes kurikuulsat ihuosa ei näinud filmi jooksul
kordagi ning igasuunalisi liigutamisi
on teismelisedki näinud kümneid
kordi rohkem ja ehedamalt. Samas
laulis Arnold täitsa hästi ning julges
tüdrukutega kehakeeles vestelda –
nalja ja itsitamist oli küllaga!
SEE ARNOLD OKSMAA,
KEDA MINA ANSAMBLIGA
SAATNUD OLEN NING TANTSITANUD OMA SAATUSEKAASLASTE ( HÄLVIKUTE) KESKEL,
OLI LOOMULIKULT HOOPIS
TEINE INIMENE – VIISAKAS, UJE,
LUGUPEETUD OMATAOLISTE
SEAS, NING TA LAULIS HÄSTI.
AGA NÜÜD TEENIB TA
TUNDUVALT ROHKEM KUI
KOKANA!
RESÜMEE - NOORED ( JA
KÕIK ), SAAGE ENDAST VÕITU
NING ARENDAGE JUMALA
POOLT ANTUT ANDERAASUKESI - TÕUSKEM (ÜLE
ARNOLDI) ÜLES MÄGEDELE,
VAADAKE KUI ILUS ON
MÕTESTATUD ELU!

Gunnar KURE

Registreeritud
sünnid

Mari Niinemets
27.detsembril Saarepõllu külasse
Silver Matskoit
1.jaanuaril Lelle
Andreas Palandi
3.jaanuaril Linnaaluste külasse
Oskar Simonen
17.jaanuaril Kärpla külasse

-jäädvustada videolindil Teile olulisi sündmusi
(sünnipäevad, pulmad, konverentsid, esitlused, asutuste
peod) nende toimumiskohas kokkulepitud mahus ja rezhiis
Digital 8 või HI-8 lintidel videofilmi edasiseks montaazhiks
ning lõplikuks salvestamiseks CD-le, VHS-le või DVD-le;
-vormindada oma koduvideo filme VHS formaadis, lõigata
välja mittevajalikud kaadrid, lisades monteerimise käigus
algus- ja lõputiitrid, fotod ja muusika ning remonteerida kogu
materjal nii, et seda oleks ka teistel põnev vaadata;
-skanneerida uusi ja vanu fotosid ning diapositiive (slaide),
neid arhiveerida ning koostada fotodest album CD-le.
Täiendav info tel 511 7345
Samas on võimalik tellida videofilmi Valtu seltsimaja
80.hooaja avaüritusega 15.jaanuarist 2003.a. Filmi pikkus 70
min. Hind 120 krooni.

Kehtna Kunstide Kool
ootab kõigi asjast huvitatute abi koolile tunnusmärgi leidmisel
Selleks ootame tunnusmärgi kavandeid elektroonilisel kujul (.bmp või
.jpg formaadis) 1.märtsiks 2004.a. (kaasa arvatud). Lisada töö autori eesja perekonnanimi, vanus, kool, kontakttelefon, e-mail või postiaadress.
Tingimused
·tunnusmärgil peab olema kooli täielik nimi: Kehtna Kunstide Kool
·tunnusmärk peab olema selge, lihtne ja meeldejääv
·tunnusmärk peab sobima kasutamiseks nii must-valge kui värvilisena
Parima töö autorit premeeritakse 500 krooniga
Võidutöö tuleb esitada koolile vektorgraafika failina ja võetakse
kasutusele tunnusmärgina ning kõik autoriõigused lähevad preemia
vastuvõtmisega üle Kehtna Kunstide Koolile.
Kool jätab endale õiguse sobiva töö puudumise korral preemiat mitte
välja anda.
Tööde esitamine ja kontakt: Lasteaia 5, Kehtna, Raplamaa
Tel 487 5221 e-mail: kunstidekool@hot.ee

Metsanõustaja
Luule Spalle teenindab
teid
alates 15. veebruarist
Kehtna vallamajas
Esmaspäeval k 9-14
Kolmapäeval k 9-12
Lõuna k 12-13

Müün
villaseid kootud sokke
igas suuruses.
Kehtna, Staadioni 3-24
Tel 487 5144
Koidu

Selgitus
6.jaanuaril ilmunud ajalehe Nädaline politseiuudiste leheküljel
artiklis “Prokuratuuri saadetud kriminaalasjad” on info selle kohta, et
Lembit (sünd.1958) varastas Kehtna vallast Ohekatku külast saematerjali.
Kuna tegemist on nimede ja sünniaastate kahetsusväärse
kokkusattumisega, peame vajalikuks teatada, et nimetatud kuriteo
toimepanija ei ole Kehtna vallas Ohekatku külas elav Lembit Kutser.
Rapla politseijaoskond vabandab Lembit Kutseri ees tema isikule
tahtmatult tekitatud kahju pärast.
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Mälestame lahkunuid
Karin Roosik
(24.12.1982 - 13.12.2003)
Kehtnast
Mart Saar
(01.04.1983 - 19.12.2003)
Hiie külast
Valve Männiku
(08.11.1933 - 22.12.2003)
Ingliste külast
Aare Käpp
(03.12.1936 - 24.12.2003)
Kehtnast
Zinaida Puhkan
(27.07.1926 - 05.01.2004)
Rõue külast
Helmuth Veedam
(09.04.1933 - 07.01.2004)
Nõlva külast
Laine Kenk
(31.08.1924 - 11.01.2004)
Eidaperest
Valter Metsmaa
(03.10.1928 - 14.01.2004)
Eidaperest
Laine Mägi
(17.01.1922 - 17.01.2004)
Lellapere külast
Helve Lipp
(24.01.1942 - 17.01.2004)
Lellest

