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Vallal oli sünnipäev
Me minemise meelepett
Me karukolka kaer
Maa nõrgub mett
ja silmavett
Ja ses on nutt ja naer
Tuul tujutseb
Ja kaob kõik tusk
Maa lembelt-kaarjas kaiss
Ses olemiste endausk
Ses tume tundepais
Me minemiste meelepett
Ah allikane aas
Veel ikka sõuan vastuvett
Ei rahu saa üks raas
/P.Haavaoks/

Kehtna valla teenetemärk.
Kõrvaloleval pildil Tiiu Iling
teenetemärki vastu võtmas.

Reedel, 13.veebruaril tähistas vald oma 13.sünnipäeva piduliku
koosviibimisega Kehtna MTK saalis. Traditsioonilised tervituskõned
pidasid volikogu esimees hr Tõnis Blank ja vallavanem hr Kalle Toomet.
Maavanema kohusetäitja ja meie endine vallavanem pr Silvi Ojamuru
oskas ennast kuulama panna kingitust üle andes. Toreda eeskava
pakkusid Ea Hargi Laulustuudio lapsed ja Urve Pregel oma
tantsutüdrukutega. Mait Maltis mängis tantsuks. Peolised said mugavalt
laudade taga istuda, suupisteid näksida või tantsu lüüa. Üllatuseks oli
sünnipäevatordi saali toomine, särav ilutulestik taustaks.
Pidulik koosviibimine oli korraldatud meie tublimatest tublimate
vallakodanike tunnustamiseks. Kes ja miks – sellest nüüd lähemalt.
* KAUNI KODU TÄNUKIRJAD said valla 2003.a. kodukaunistamise
konkursil kaunimaks tunnistatud kodud järgmiselt:
Perek Jürivee, Männiku talu Ohekatku külas
Perek. Tammsaar, Okka talu Vastja külas
Perek. Jauhonen, Povi talu Kastna külas
Perek. Peterson, Õunapuu talu Lau külas
Perek. Pluss, Ariskõnnu talu Haakla külas
Perek. Kalev kodu Kehtna alevikus Oja tn 7
Pr Elle Meister, Oppi talu Nadalama küla

* Kehtna valla TÄNUKIRI
- Kehtna Vallavalitsus tänas Pae Ühistalu kohaliku majanduse
arendamise ning seltsi- ja hariduselu teotamise eest Ingliste piirkonnas.
Pae Ühistalu, eesotsas Ülo Flaur, Elmo Allika ja Märt Meinberg, on
arendanud Ingliste piirkonna ettevõtlust ja majanduselu. Ettevõte on
majandanud end edukalt ja on tänaseks suurimaid tööandjaid piirkonnas.
Möödunud aastal parandati oluliselt töötingimusi ja arendati töökeskkonda.
Ettevõte on toetanud majanduslikult kohalikku seltsi- ja haridustegevust.
- Kehtna Vallavalitsus tänas ASi Ingle kohaliku majanduse ja külaelu
arendamise ning seltsi- ja haridustegevuse toetamise eest Kehtna vallas.
AS Ingle, eesotsas Aare Leibergiga, on edukalt arendanud Ingliste
piirkonna majanduselu ning 2003.a. oluliselt laiendanud oma
majandustegevust. Ettevõte on kujunenud Ingliste piirkonna üheks
suuremaks tööandjaks. Oma tegevusega on ta paistnud silma eduka
ettevõttena üle vabariigi. Ta on aidanud kaasa külaelu arendamisele,
toetanud majanduslikult nii Ingliste piirkonna kui ka valla haridus- ja
seltsitegevust. Äramärkimist väärib ettevõtte tegevus küla heakorra ja
haljastuse parendamisel.
Järg 3. lk
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VALLAVALITSUSES
03.02. 2004
Toimus valla eelarve eelnõu viimane arutelu,
mille tulemusena otsustati esitada volikogu
10.veebruari 2004.a. istungile vastuvõtmiseks
valla tasakaalustatud eelarve.
Kahele hooldust vajavale raske puudega
isikule määrati hooldajad ning otsustati Lelle
Põhikooli ja Eidapere Kooli direktori ametisõitude
kompenseerimise määrad.
Seoses valla aastapäevaga otsustati autasustada aukirjaga Arno Pukki ja Adolf Vallerit
10. 02. 2004.a
Vallavalitsus vaatas läbi ning kiitis heaks
Kehtna Lasteaed Silleri arengukava. Volikogu
istungile otsustati edastada materjalid seisukoha
andmiseks Kõrbja kinnistu edasiandmise ning
Matsalu vesikonna ühise veeettevõtte loomise
suhtes. Kehtna aleviks vee- ja kanalisatsiooni
hinna tõstmise taotlus otsustati uuesti läbi
vaadata 25. veebruari istungil.
Kinnitati õigusvastselt võõrandatud maa
eest kompensatsiooni määramine:
Eve Tartland ja Ksenia Eiber Koogiste küla
Kangru-Mihkle
Jüri Raudsepp Kalbu ( Kärpla ) küla Uustla
25.02.2004
Vallavalitsus toetas rahaliselt juulikuus vallas
toimuva maakonna kooliteatrite suvekooli tegevust, Kehtna Põhikooli poeglaste tualettruumi
hädavajalikku remonti ning ansambli “Tallinna
Barokksolistid” kontserdi läbiviimist Lelle
Põhikoolis.
Lähtuvalt riigi eraldisest, õpilaste arvust
koolist ning koolilõuna tegelikust maksumusest
kinnitati koolilõuna toetuse jaotus valla koolide
vahel. Vallavalitsus võttis vastu määruse valla
haridusasutustes ühe lapse kohta tegevuskulu
arvestusliku maksumuse kinnitamiseks. 2004.
aastal on õpilaskoha arvestuslik maksumus valla
üldhariduskoolides 7060, kunstide koolis 6138,
spordikoolis 5639 ja lasteaedades 23450 krooni.
Sotsiaalküsimustest otsustati ühe vallaelaniku
suunamine sotsiaalmajja, raske puudega isikule
ning vanemliku hoolitsuseta lapsele hooldaja
määramine ning lapse suunamine Tallinna
Lastekodu Väikelaste Varjupaika.

Kinnitati maa
maksustamishinnad
Kehtna Vallavalitsuse 10.02.2004 korraldusega
nr 42 kinnitati Kehtna valla haldusterritooriumil
paiknevatele maksustamisele kuuluvate maatükkide maksustamishinnad.
Maa maksustamishinna aktidega on võimalik
tutvuda Kehtna vallavalitsuse maakorraldusteenistuses ning need väljastatakse soovi korral
maamaksukohuslastele. Korraldus jõustub selle
teatavakstegemisest avalikustamisega päevalehes Eesti Päevaleht. Korralduse peale võib
esitada Kehtna vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva
jooksul arvates korraldusest teadasaamise
päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebuse Tallinna
Halduskohtule haldusmenetluse seadustikus
sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates
korralduse teatavakstegemisest.

Ametlik

24.veebruar
Keavas
Keavas tähistati Eesti vabariigi aastapäeva
toreda peoga.
Juba lõunast alates olid Keava kodutütred ja
noorkotkad ametis peo ettevalmistamisega.
Küpsetati kringleid ja saiu ning seati valmis rootsi
laud. Kella neljast tulid ka virgemad külaelanikud
Vabariigi aastapäeva tähistama. Räägiti huvitavaid, varem mittekuuldud lugusid Vabadussõjast,
lahendati spetsiaalselt selleks ürituseks
koostatud ristsõna ja kõik tantsuhuvilised said
Keava Küla Kapelli saatel jalga keerutada ning
lauluhuvilised oma hääle kõlada lasta.
Peo kordaminemise eest tänud Keava
noortele kotkastele, kodutütardele, Haridus- ja
Kultuuriseltsile, kapellile, Valtu Veinile, Hans
Järvelale, Hans Vaevale ning kõigile, kes kohale
tulid!

Kaie KENSAP

KEHTNA VALLAVALITSUSE
MÄÄRUS
02.03.2004 nr 2
Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna
kehtestamine Kehtna alevikus
Võttes aluseks OÜ Kehtna Elamu taotlus
27.veebruarsit 2004.a ning tulenevalt Ühisveevärgi – ja kanalisatsiooni seaduse ( RT I 1999,
25, 363; 2000, 39, 238; 102, 668, 2001, 102, 668,
2002, 41, 251;61, 375; 63, 387; 2003, 1364 ) § 14 lg
2, Kehtna Vallavalitsus määrab:
1. Kinnitada Kehtna aleviku vee- ja kanalisatsiooni kompleksteenuse hinnaks tarbijale m³
kohta 18 krooni 20 senti, sellest:
1.1 kanalisatsioon 12. krooni 55 senti;
1.2 vesi 5 krooni 65 senti.
2. Määrus jõustub 01. juulist 2004.a.
3. Käesolevat määrust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul määruse teatavakstegemisest esitades vaide Kehtna Vallavalitsusele
Halduskohtumenetluse seadustikus RT I 1999,
31, 425; 33; õiend; 40, õiend; 96, 846; 2000, 51,
321; 2001, 53, 313; 58, 355; 2002, 29, 174, 50, 313;
53, 336) sätestatud korras või kaebuse Tallinna
Halduskohtusse.

Vee- ja kanalisatsiooni
kompleksteenusele tuleb suvest
alates uus hind
Kehtna Vallavalitsus kinnitas 2.märtsil OÜ
Kehtna Elamu taotluse alusel Kehtna aleviku veeja kanalisatsiooniteenuste hinnad, mis hakkavad
kehtima alates 1. juulist 2004.
Vee- ja kanalisatsiooniteenuste praegused
hinnad kehtivad alates 2000.aastast.
Hinnatõusu tingisid:
*vee-erikasutustasu suurenemine vastavalt
veeseadusele,
*saastetasu suurenemine vastavalt saastetasu seadusele,
* kasutatavate teenuste kallinemine (elekter,
laboratoorsed uuringud)

VALLAVOLIKOGUS
Volikogu istung oli 17.veebruaril. Istungist
võttis osa 15 volikogu liiget. Arutati, otsustati:
Kuulati valla politseikonstaabli Mariann
Kuusmanni ettekannet kuritegevusest vallas
2003. aastal. Võrreldes 2002. aastaga on
kuritegude arv jäänud enam vähem samaks, aga
avastamise protsent on suurenenud. Kinnitati
valla 2004. aasta eelarve summas 43 642 218
krooni. Tulenevalt seadusest võeti vastu Kehtna
valla 2004. aasta eelarvele koolilõuna kulude
katmiseks riigieelarvest määratud rahade
kasutamise kord. Korterid aadressil Kooli 5-3 ja
5-8 Kehtna alevikus muudeti mitteeluruumideks,
sest kortereid kasutatakse teenuste osutamiseks.
Vabade metsamaade erastamise taotlejate
vaheliste kokkulepete sõlmimise tähtajaks
kinnitati 5. märts 2004. Erastamise taotlejate
nimekiri tuleb kinnitada 1. aprilliks 2004. Otsustati
osaleda EL Ühtekuuluvusfondi projektis
“Matsalu alamvesikonna asulate vee- ja
kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine ja
laiendamine”. Kinnitati Kehtna Lasteaia Siller
arengukava aastateks 2004-2006. Lahendati
avaldusi, kuulati informatsioone.

KEHTNA
VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS
17.02.1004 nr 28
Kehtna valla 2004.a. eelarvele koolilõuna
kulude katmiseks riigieelarves määratud
eraldiste kasutamise kord
Lähtudes Vabariigi Valitsuse 29.01.2004
määrusest nr 22 ” Seaduses “2004.aasta riigieelarve“ ”Valla- ja linnaeelarvetele koolilõuna
kulude katmiseks määratud eraldiste jaotamise
kord ja arvestuslik koolilõuna maksumus ühe
õpilase kohta” (RT I 2004, 6, 35), arvestanud
Kehtna Vallavalitsuse ettepanekut ning
kuulanud ära volikogu liikmete arvamuse, Kehtna
Vallavolikogu määrab:
1.Kinnitada Kehtna vallaeelarvele koolilõuna
kulude katmiseks riigieelarves määratud eraldise
kasutamise alljärgnev kord:
1.1.Vallaeelarvele koolilõuna kulude katmiseks riigieelarves määratud eraldist kasutatakse 1-4 kl. õpilaste koolilõuna kulude katmiseks.
1.2. Pärast 1-4 kl õpilaste koolilõuna
kulude katmist kasutatakse riigieelarves määratud
eraldist 5-9 klassi õpilaste koolilõuna kulude
katmiseks.
2.Tunnistada kehtetuks vallavolikogu
21.01.2003 otsus nr 21 “Koolilõuna maksumuse
kulude katmine”.
3.Käesolevat korda rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2004.a.
4.Käesolev määrus jõustub alates 20.
veebruarist 2004.a.

OÜ Kehtna Elamu juhatus

Toimetaja Reet Langi tel 487 5357, e-mail kehtna@kehtna.ee
Kujundus Kalev Türk tel 527 0669, e-mail kalev.tyrk@mail.ee

Trükkinud Vali Press Põltsamaa
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Vallal oli sünnipäev
Algus 1. lk
- Kehtna Vallavalitsus tänas Valtu Põhikooli
heade õpitulemuste ning õppe- ja kasvatustegevuse alase eduka töö eest.
Valtu Põhikoolis väärib esiletõstmist õpilaste
head õpitulemused, mis on õpetajate järjekindla
ja püsiva töö tulemus. Kolme viimase õppeaasta
riiklike tasemetööde tulemuste põhjal on Valtu
Põhikooli õpilased saavutanud põhikoolide ja
gümnaasiumite arvestuses kõige parema tulemuse, olles esimene kool maakonnas.
Märkimisväärset edu on saavutatud maakondlikel ja vabariiklikel aineolümpiaadidel ning
spordivõistlustel.
Koolil on maakonnas hea maine, mille on
kujundanud head õppimise traditsioonid ja
lõpetajate toimetulek.
- Kehtna Vallavalitsus tänas Katrin Velleste’t
valla alusharidusalase töö eduka korraldamise ja
juhtimise eest.
Katrin Velleste töötab Kehtna valla ja ka Rapla
maakonna suurima lasteaia Kehtna Lasteaed
Siller juhatajana, mis teenindab Kehtna ja Lelle
piirkonda. Omades häid organisaatorlikke võimeid
on ta mitmete üle valla ja ka üle Rapla maakonna
lasteaedades toimuvate projektide algataja, taaskäivitaja ja läbiviija. Ta on aktiivselt tegev Rapla
Maavanema Alushariduskorraldusnõukogu töös
ja tegevuses.
- Kehtna Vallavalitsus tänas Pille Laos’t
kohaliku seltsi- ja kultuurielu edendamise eest
Inglistel.
Pille Laos on Ingliste piirkonna üks oluline
vaimsuse kujundaja. Ta on algatanud Inglistel
mitmeid projekte, et kaasata noori mõtestatud
tegevusele. Pille osaleb aktiivselt ja järjekindlalt
kohaliku seltsi- ja kultuuritegevuses.
- Kehtna Vallavalitsus tänas Heik Past’i
kauaaegse keskkonna- ja muinsuskaitsealase
tegevuse eest vallas.
Heik Pasti südamesooviks on meie valla kui
ka kogu maakonna elukeskkonna hoidmine ja
säilitamine. Ta omab laialdasi teadmisi koduvalla
minevikust ja olevikust. Probleemide lahendamise
juures on ta kogu hingega. Heik Past on üks
külaliikumise algatajatest, kes osaleb aktiivselt
külade kogunemistel ja on alati valmis hea nõuga
nende tegevust toetama.
- Kehtna Vallavalitsus tänas Eno Hermann’i
ettevõtluse edendamise ning hea koostöö eest
Eidapere kultuuri- ja haridustegevuse toetamisel.
Eno Hermanni tuntakse hea juhina oma
ettevõtte töö korraldamisel, keda iseloomustab
paindlikkus ja vastutulelikkus. Ta on alati valmis
toetama nii majanduslikult kui ka hea nõuga
Eidapere kultuuri- ja haridustegevust. Hea
koostööpartnerina otsib ta alati probleemidele
lahendusi.
- Kehtna Vallavalitsus tänas Helmuth
Kalmann’i Kehtna valla Rahvaraamatukogudele
annetatud 400 raamatu ja Eesti tutvustamise eest
Portlandis.
Helmuth Kalmann’i autasustatakse ka Eesti
Vabariigi presidendi poolt Valgetähe V klassi
teenetemärgiga, kui eestluse hoidjat Ameerika
Ühendriikides.
Kehtna valla tänukiri jõuab Helmuth
Kalmannile USA-sse Eesti Posti vahendusel.
* Kehtna valla AUKIRI
- Kehtna Vallavalitsus autasustas Arnold
Pukk’i järjepideva loodushoiualase nõustava

Peol osalesid Rapla maavanema kohusetäitja, endine Kehtna vallavanem Silvi Ojamuru
abikaasaga ja Rapla vallavanem Aare Heinvee (vasakul)
tegevuse ja kauaaegse koostöö eest valla heakorra kujundamisel.
Hr Arnold Pukk põlvneb Kehtna mõisa aedniku perest. Ta on aktiivselt kaasa aidanud
Kehtna valla loodushoiu alastele ettevõtmistele.
Ortonoomina on ta asendamatu nõustaja parkide,
koduaedade ja maastiku hooldusel. Ta on
hinnatud lektor Kehtna valla Kauni Kodu
konkursi üritustel ja õppepäevadel.
- Kehtna Vallavalitsus autasustas Adolf
Valler’it kauaaegse hariduselu juhtimise ja
muinsuskaitsealase tegevuse korraldamise eest
Lelles.
Hr Adolf Valler on koolmeistrina töötanud 50
aastat, millest viimased 20 aastat Lelle kooli
direktorina. Kooli juhina oli ta aus, õiglane ja väga
mõistev inimene, kellest räägivad suure
lugupidamisega tänaseni nii õpetajad kui
õpilased. Oma töös ja tegemistes on ta pidanud
oluliseks kollektiivset arvamust ja tegutsemist.
Ta oli Rahvarinde Lelle tugirühma asutaja ja
tegutsenud selle väsimatu rühmajuhina. Suur oli
tema panus Balti keti organiseerijana.
Ta on olnud Lelle Muinsuskaitse Seltsi
asutajaliige. Tänaseks on selle seltsi tegevus
laienenud ja tegutseb nüüd Lelle Haridus- ja
Kultuuriseltsina.
Vaatamata oma kõrgele eale on ta praeguseni
tegev Lelle Haridus- ja Kultuuriseltsi juhatuses
ning täidab esimehe ülesandeid Rapla
Vabadusvõitlejate Rapla Ühenduse juhatuses.
Ta peab oluliseks, et mäletataks ja säilitataks
oma kodukoha kultuuripärandit ning tegutseb
jõudumööda jätkuvalt selle nimel.
Adolf Vallerit on tema tegevuse eest
autasustatud kodanikupäeva aumärgiga 2003.a.
ja käesoleva aastal Eesti Vabariigi 86. aastapäeval
autasustatakse Eesti Vabariigi presidendi poolt
Kotkaristi V klassi teenetemärgiga, kui sõjaliste
teenetega vabadusvõitlejat. Õnnitleme kõrge
autasu eest!
* TEENETEMÄRK
Kehtna Vallavalitsus autasustas Kehtna valla
Teenetemärgiga Tiiu Iling’ut kauaaegse kultuurija heategevusalase töö eduka korraldamise ning
juhtimise eest.
Ta on töötanud Kehtnas kultuuritöö alal 30
aastat.

Ta on olnud Kehtna Operetiteatri asutajaliige
ja selle esinaine 20 aastat.
Laulab Kehtna Naisansamblis ja on selle
tegevjuht.
Tema algatusel on asutatud Kehtnas heategevusorganisatsioon “ABI”, mille tegevust juhib
ta siiani.
Ta on seotud Kehtna Pensionäride Päevakeskuse tööde ja tegevustega. Sellele lisandub
töötamine Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakoolis huvijuhina, kus töökohustuste hulka
kuulub lisaks töötamine grupijuhina ning õpilaste
juhendamine kunsti- ja muusikaõpetajana.
Alates 1998. aastast on ta Kehtna Lasteaed
“Siller” hoolekogu liige.
Aastatel 2000-2001 oli ta Eesti Kultuurkapitali
Raplamaa ekspertgrupi koosseisu liige.
Aastatel 1996-1999 oli ta valitud Kehtna
Vallavolikogu liikmeks ning samal ajal juhtis ta
volikogu sotsiaalkomisjoni tööd. Aastatel 19992002 täitis ta volikogu sotsiaalkomisjoni liikme
kohustusi.
Ta on osalenud vabariigi tähtsusega ürituste
nagu Maapäev ja Vabariigi presidendi Kauni
Kodu auhindade üleandmine korraldustoimkonnas.
Ta on hea suhtleja, alati rõõmsameelne ja väga
aktiivne tegutseja. Ei ole tegevust, millega ta
hakkama ei saaks.
Täname toreda peoõhtu eest Imbi Kalbergi,
Tiiu Ilingut, Ea Harki ja laululapsi, Urve Pregelit
ja tantsutüdrukuid, Ene Siitsmanni, Viktoria
Vershininat ja I kursuse kokanduse eriala
õpilasi. Aitäh, oli tore pidu!

Rõõmus seltskond saali keskelt

Adolf Valler tänukirja vastu võtmas.
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Eelarve

KEHTNA VALLA 2004. a eelarve

SOTSIAALHOOLEKANNE

TULUD
2004.a.
Üksikisiku tulumaks
Maamaks
Riigilõiv
Laekumised majandustegevusest
Kapitalirent
Materiaalsete ja immat. varade müük
Ressursimaks
Jahirent
Toetus riigilt
toetus riigieelarvest valla eelarvele
koolitoiduks
toimetulekutoetus
valla teedele
palkade ühtlustamiseks
hariduskuludeks
Arveldused teiste valdadega
Kassa tagavara
Aasta algusejääk
Aasta algusejäägist sihtotstarbeline

18 060 000
2 450 000
70 000
3 600 900
50 185
397 000
80 000
8 000
14 659 000
5 114 000
476 000
1 305 000
585 000
466 000
6 713 000
474 000
215 000
268 827
1 414 306

Kokku tulud

41 747 218

Laen investeeringuteks

1 895 000

Tulude eelarve

43 642 218

KULUD
2004.a.
seal
vallalt

Osa/osakond

HARIDUS

hulgas
omalaekumine

20 569 887

18 884 906

Haldus
179 980
Laste arvud 2003/2004
LASTEAIAD 199/189
5 124 315
Kehtna 115/107
3 118 185
Valtu 31/ 25
715 480
Lelle 15/15
0
Eidapere 26/ 24
691 920
Eidapere Lasteaia üleviimiseks
350 000
Ingliste 12/16
248 730
KOOLID 722/678
5 064 575
Kehtna 328/308
1 996 400
Valtu 205/191
1 007 905
Lelle 86/78
784 415
Eidapere 80/81
1 058 925
Ingliste 22/13
216 930
HUVIKOOLID
964 345
Kunstide kool 69/ 71
576 675
Spordikool /66/66
387 670
Õpilastransport
506 810
Täiendõpe
25 000
Maakonna haridusüritused
30 000
Eraldised KOVi-dele haridusteenuste eest
1 300 000
Hariduse reservfond
18 739
Koolisport
18 941
Riiklik koolilõuna toetus
476 000
Piimanina 2003/2004.õ.a. III veerand
18 917
Hariduskuludeks
6 842 265

179 980

1 093 560

4 335 195
2 796 355
656 740

432 120
314 830
58 740

653 170

38 750

sihtotstarbelised

561 382

357 000
7 000

19 800
550 390
340 100
90 000
46 000
64 200
10 090
111 050
95 550
15 500

56 200
18 200

38 000

30 039

18 917
129 265

2 697 675

2 436 475

37 200

224 000

1 295 165
334 440
161 040
327 670
144 720
200 795

11 000
11 000

109 000

Järvakandi Peetri Kiriku
renoveerimise projektis osalus

SPORT
Valtu Spordimaja
s.h. Valtu Pk võimla rent
osalus projektis
Maakonna-ja valla spordiürit
Spordiklubid
Paluküla Puhke- ja Spordik

9 000

2 080 000
212 000
55 000
90 000
204 210
268 895

26 200
1 000
2 000
13 200
10 000

15 000
15 000

650
212
55
90
204

000
000
000
000
210

KESKKONNAKAITSE
Loodus- ja keskkonnahoid
Avalike veek korrashoid,pargid
Külade projekt
Ökovallad
Vet.teenistus ja reokollete likvid.
Konkurss" Kaunis kodu"
Loodusk objektide korrashoid

Kindlustamata isikute arstiabi,
perearsti kom.kulude osaline kate
Psühholoogia teenistus
Logopeedi kulud(Eidapere)
Logopeedi kulud(Kehtna,Valtu)

VALITSEMINE
Vallavolikogu
Vallavalitsus
Maakorraldus
OV liikmemaks ja ühistegevus

268 895

201
5
1
5
5
60
5
120
79
25
57
289

000
000
000
000
000
000
000
000
660
000
340
000

201 000
5 000
1 000
5 000
5 000
60 000
5 000
120 000
75 000
25 000
47 140
243 000

4 639 102
4 228 602

3 451 012
3 087 512

395 760
90 000
445 000
175 000
270 000
441 130
94 000
55 000
5 000
45 000
60 000
182 130
49 325
1 592 397
76 000
10 000
43 550

395 760
90 000
445 000
175 000
270 000
441 130
94 000
55 000
5 000
45 000
60 000
182 130
49 325
1 540 297
76 000
10 000
40 000

352 000

733 440

410 500
180
85
100
15
10
10
10

133 000
85 000
100 000
15 500
10 000
10 000
10 000

294 228

294 228

51 168

51 168

4 660
10 200
46 000

960 140
960 140

227 950
180 950

52 100

3 550

0

2 859 574

80 000

225 500
2 296 984
308 740
108 350

225 500
2 246 984
278 740
108 350

50 000
30 000

0

528 275

248 500
279 775

248 500
279 775

3 396 402

3 396 402

2 974 273
422 129

2 974 273
422 129

215 000
41 747 218
1 895 000

215 000
36 732 012
1 895 000

47 000

0

2 939 574

528 275

125 300
47 000

30 000
7 000
86 060
120 000

KOKKU +RESERVFOND

Kulude eelarve kokku

20 200

000
000
060
000

321 720
15 000
60 000

Investeeringuteks laen

81 060

20 200

608 140

363 500

000
000
000
500
000
000
000

30
7
86
120

0

352 000

396 720

KASSATAGAVARA

268 895

266 700
398 000
124 370
34 600
14 680
22 090
6 000
6 000
6 000
35 000
500 000
105 000
65 000
40 000
1 305 000
35 000

342 700
15 000
60 000

Laenu tagasim kr.asutustele
Intressi tasumine kr.asutustele

1 430 000

3 325 210

266 700
398 000
144 570
34 600
14 680
22 090
6 000
6 000
6 000
55 200
500 000
105 000
65 000
40 000
1 305 000
35 000

417 700

LAENUD

1 430 000

3 406 270

Päästeteenistus
Politsei (eriveod)
Falck patrullteenistus vallas
Osalus pr v.a majandus
Reservfond

100 000

944 210

Rapla ja Kehtna valla ÜVK ISPA
projekti rakendamise kulud

KORRAKAITSE
100 000

100 000

2 643 105

Haldus
Üld-ja detail planeerimine
Tänavavalgustus
s.h.remondi-ja hooldetööd
energiakulu
Heakord
s.h. Kehtna,Keava,Lelle
Kaerepere
Ingliste
Lokuta,Eidapere
Mänguväljakute projektis os
Valla üldheakord
Kalmistud
Teed
Elektrikäit vallas
Valla reklaam,esinduskulud
Elamumajandus

Rapla Haigla Ambulat.
kommunaalkulud(ROL-otsus)

6 713 000

126 500
812 210
132 120
196 030
49 135
434 925
82 000
40 000
207 100
161 800

MAJANDUS

MEDITSIIN

RAAMATUKOGUD
1 415 165
Kehtna
345 440
Keava
161 040
Valtu
336 670
Lelle
144 720
Eidapere
200 795
Eidapere raamatukogu ruumide remont 100 000
Ingliste
126 500
RAHVAMAJAD
853 410
Kehtna
148 120
Valtu
198 030
Lelle
62 335
Eidapere
444 925
Valla ajaleht
82 000
Valla kultuuriüritused
40 000
Maakonna kultuuriüritused
207 100
s.h. maakonna arengufondi ühisüritused 161 800

KULTUUR

MAJANDUS ja
KESKONNAKAITSE

KIK 2004.a. esitatud rahataotluse
projektidele 10% osalus

350 000
228 930
4 457 985
1 638 100
917 905
738 415
956 725
206 840
823 256
451 086
372 170
506 810
25 000
30 000
1 300 000
18 739
18 941
476 000

Haldus
Koduteenused
Päevakeskused,lastekaitse
s.h. Lastekeskus Kehtnas
Keava Eakate keskus
Kehtna Eakate keskus
Lelle "Hõbene"
Kaerepere Eakate keskus
Eidapere "Kuldne"
Lastekaitse,laagrid - osalus projektides
Kalbu Hooldekodu
Muud hooldusasutused
Lokuta rühmakodu
Eidapere koolkodu
Toimetulekutoetus
Töötute sotsiaalne kaitse
(hädaabitööd,koolitus)
Sotsiaaltoetused,muud
s.h. Lasterikaste perede ühendus
Raplamaa kutsehaigete ühing
Usaldustelefon
Valla invaklubi
Sünnitoetus,beebipakid
Beebikool
Sotsiaaltoetused
Töövihikute toetus
Jõulupakid
Lasteaia laste toidutoetus
Kooliõpilaste toidutoetus

0

20 980
20 980

3600900

1384267

43 642 218 38 627 012 3 600 900 1 384 267

Eelarve, PRIA
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KEHTNA VALLA 2004. a eelarve
LAENUDE TAGASIMAKSMINE
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Investeerimislaen 1999.a.1,5 miljonit
intress
Masuudilaen Maailmapank
intress
Võlakirjade emissioon
intress
Ingliste HKK ja Valtu SPM renoveerimislaen 2000.a. 0,8 miljonit
intress
Renoveerimislaen 2001.a. 3 miljonit
intress
Renoveerimislaen 2002.a. 5 miljonit
intress
Renoveerimislaen 2003.a. 3 miljonit
intress
Kokku:
laen
intress

Laenude tagasimaks

2001

2002

2003

2004

300 000
148 771
250 000
60 000
1 120 000
88 266

310 000
75 085
250 000
30 000

420 000
42 975

420 000
13 764

187 231
68 974

204252
113839
600 000
225 389

55 852

84 869

1 857 231
421 863

1 364 252
529 182

2 279 094 1 893 434

204252
204265
20622
6721
600 000
600 000
135 290
92 804
750 006 1 000 008
253 916
196 692
750 000
12 197
112 148
1 974 258 2 974 273
465 000
422 129

2005

2006

2007

2008

600 000
56 204
1 000 008
148 377
750 000
90 803
2 350 008
295 384

600 000
19 562
1 000 008
94 930
750 000
48 796
2 350 008
163 288

1 000 008
41 854
750 000
17 238
1 750 008
59 092

249 962
2 181

249 962
2 181

2 439 258 3 396 402 2 645 392 2 513 296 1 809 100 252 143

Laen 1,895 miljonit 2004.a.
tagasimaks 4 aastat
laen
intress
KOGU LAENU TAGASIMAKS 2 279 094 1 893 434
4.aasta peale,siis intressi tagasimaks rohkem
59220
2004.a.eelarve eelnõu alusel tulubaas ilma riigilt eraldusteta

INVESTEERINGUTE KAVA 2004.a. laenu arvel
1. Lelle Põhikool-köögibloki remont
55 000
2. Kehtna La "Siller"-ühe rühmaruumi kapitaalremont
125 000
4. Kehtna Põhikool -renoveerimise projekt
50 000
7. Eidapere Lasteaia ümberpaigutamine
350 000
8. Kehtna Noorte klubi- projekteerimine
20 000
9. Valtu Seltsimaja
100 000
Vallamaja hoone kapitaalremondi projekt ja
10. osalus muinsuskaitse seltsi toetuses
100 000
11. Kehtna Raamatukogu-planeering ja projekt ruumidele 70 000
12. Valla teedele ja tänavatele investeeringuks
1 000 000
13. Lelle raamatukogu-ruumide kapitaalremont
25 000

Kokku

1 895 000

Rohumaa või põllumaa? Kaugelt paistab Euroopa Liidu päike

Riigikogu pressitalituse
teade:
Riigikogu võttis vastu 70 poolthäälega Vabariigi Valitsuse algatatud
taimekaitseseaduse ning maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse
§ 1533 muutmise seaduse (253 SE).
Seadus pikendab põllumaade deklareerimise tähtaega 15. märtsilt
vähemalt 12. aprillini.
Deklareeritud põllumaa on edaspidi aluseks Euroopa Liidu ühtse
pindalatoetuse saamiseks, mis 2004 aastal moodustab esialgsel hinnangul
419 kr/h.

2 439 258

3 396 402

473750
99490
3 218 632

473750
71060
3 058 106

473750 473750
42640
35530
2 325 490 761 423

25 899 085 sellest laenude tagasimaks võib olla 20%, on 13,11 %

PRIA veebilehel saab
katastritunnuse alusel
põllumassiivi numbreid
otsida
Neljapäeval, 26. veebruaril valmis Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametis (PRIA) otsingumootor, mille abil on veebilehel http://
www.pria.ee võimalik katastrinumbri järgi otsida vastavate põllumassiivide
numbreid. Põllumassiivi numbrit teades on igaühel sealtsamast võimalik
põldude kohta välja trükkida A4 suuruses kaardid.
PRIA peadirektori asetäitja Ahti Bleive sõnul osutus eelmisel nädalal
PRIA poolt käivitatud e-mailiga põllumassiivi numbrite väljastamise teenuse
kasutamine oodatust palju populaarsemaks. “Praeguseks on PRIA saanud
üle 1500 e-maili, millest 800-le oleme jõudnud vastused saata,” ütles Ahti
Bleive. “Nüüd läheme sammukese edasi ja pakume inimestele endile
võimaluse infosüsteemi abil oma põllumassiivi number teada saada ja
kaardid internetist välja printida.”
Kõigile e-mailidele, millega on PRIA-le teatatud katastritunnused,
saadetakse põllumassiivide numbrid vastu, aga e-mailide suure hulga tõttu
võib vastuse saamine võtta kuni 5 tööpäeva aega.
Enamikes PRIA piirkondlikes büroodes on põllumajandusmaa kirja
panekuga seoses tekkinud järjekorrad. Need inimesed, kellel on internetiühendus ja printimisvõimalus, saavad põllumaa deklareerimise kaardid kätte
ka arvuti tagant lahkumata. Taluliidud ja maaparandusbürood nõustavad
ja aitavad inimesi põllumaa kaartide ning deklareerimisdokumentide täitmisel.
Neil inimestel, kes ei ole ennast PRIAs toetuste registrisse kirja pannud,
tuleb esitada ka registrisse kandmise avaldus. Põllumaa deklareerimise
teatise esimese lehe saab ettetrükina ainult PRIA piirkondlikest büroodest.
Täidetud kaardid ning deklareerimise teatis koos lisalehtedega tuleb
toimetada PRIAsse. Praeguseks on põllumaa kaardid välja võtnud üle 14
000 inimese ja neist üle 9000 inimese on täidetud dokumendid tagasi toonud.

Heli Raamets
Põllumajanduse Registrite ja
Informatsiooni Ameti (PRIA)
pressinõunik
tel. 7 371 215, 52 51 874
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Maksuamet, sport

Käes on tulude deklareerimise aeg
Aasta algusest töötavad Maksu- ja Tolliamet
ühisametina ja seniste kohalike maksuametite
baasil moodustati neli Maksu- ja Tolliameti
piirkondlikku maksukeskust - Põhja, Lõuna,
Ida ning Lääne maksukeskused. Maksumaksjaid teenindavad maksukeskuste teenindusbürood, mis asuvad kõik endiste Maksuameti kohalike asutuste ruumides.
Maksumaksjatele tähendab aga aasta algus
endiselt, et tarvis on deklareerida eelmise, 2003.
aasta tulud.
Kes peavad tuludeklaratsiooni esitama?
Tuludeklaratsiooni peavad esitama residendist füüsilised isikud eelmise kalendriaasta
tulude kohta.
Te ei pea tuludeklaratsiooni esitama, kui:
• te olete saanud kalendriaasta jooksul
maksustatavat tulu ainult töölepingu alusel või
avalikus teenistuses töötamisest, tegutsemisest
juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani
liikmena ning ajutise töövõimetuse hüvitisest,
kui nendelt väljamaksetelt on tulumaks kinni
peetud tulumaksuseaduses ettenähtud summas;
või
•teil puudus maksustamisperioodil
maksustatav tulu; või
• teie kogutulu maksustamisperioodil ei
ületanud maksuvaba tulu, 12 000 krooni.
Siiski peate igal juhul tuludeklaratsiooni
esitama, kui olete füüsilisest isikust ettevõtja
või olete omanud maksustamisperioodil madala
maksumääraga territooriumil asuva juriidilise
isiku aktsiaid, osasid, hääli või õigust juriidilise
isiku kasumile.
Tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg
2003. a tuludeklaratsioonide esitamise
tähtaeg on 31. märts 2004, kuid soovitame Teil
deklaratsiooni esitamist siiski märtsi lõpupäevadele mitte jätta.
Kuidas tuludeklaratsiooni esitada
Tuludeklaratsiooni esitamiseks pakume Teie
jaoks mugavaimat ning sobivaimat võimalust –
kas esitada deklaratsioon elektroonselt või
paberil, kas valida juba täidetud vorm või täita
see ise.
· Tuludeklaratsiooni esitamine emaksuameti kaudu
Mugavaim ning kiireim võimalus on esitada
tuludeklaratsioon elektroonselt e-maksuameti
kaudu.
Kui te pole veel e-maksuameti kasutaja, aga
olete kas Ühispanga, Hansapanga, Sampo
panga, Krediidipanga või Nordea panga
internetipanga klient, siis saate e-maksuameti
lepingu sõlmida elektroonselt ja mugavalt oma
internetipanga kaudu, ilma maksuametisse
kohale minemata.
Kui teil on ID-kaart või eelnevalt Maksuameti
kohalikus asutuses (alates 01.01.2004 Maksuja Tolliameti maksukeskuse teenindusbüroos)
sõlmitud autentimise leping, saate e-maksuametisse siseneda ja deklaratsiooni esitada
maksuameti kodulehekülje kaudu
Deklaratsiooni vorm e-maksuametis on
lihtne ja ei ole võrreldes eelmise aastaga oluliselt
muutunud.
Deklaratsioon e-maksuametis on eeltäidetud.
See tähendab, et sellele on juba kantud
järgmised andmed teie ning teie maksustamisperioodi tulude ja kulude kohta:
• teie rahvastikuregistri aadress;

• pangakonto number ja omaniku nimi;
• tulumaksu arvutamist mõjutavad andmed
tööandjatelt (tulumaksuga maksustatavad
väljamaksed ja kinnipeetud tulumaks,
t ö ö t u s k i n d l u s t u s m a k s e d ,
kogumispensionimaksed);
• makstud ajutise töövõimetuse hüvitised
(haigusrahad);
• pensionid;
• tasutud koolituskulud;
• makstud õppelaenu intressid;
• tasutud pensionikindlustuse maksed;
• laste andmed (juhul, kui need olid eelmise
aasta deklaratsioonil).
Kui esitate elektroonse deklaratsiooni, siis on
Teie kohustuseks kontrollida deklaratsioonile
kantud andmete õigsust. Vajadusel tehke deklaratsioonil oma parandused ja täiendused. Samuti
peate ise juurde lisama tulude või kulude andmed, mis eeltäidetud deklaratsioonil ei kajastu.
Kui teil arvuti või internetiühendus puudub,
kuid soovite deklaratsiooni e-maksuameti kaudu
esitada, siis on teie käsutuses teenindusbüroode
kliendiarvutid.
· Tuludeklaratsiooni esitamine paberil
Ka paberdeklaratsiooni esitajatele pakume
eeltäidetud deklaratsiooni. Paberil eeltäidetud
deklaratsiooni saamiseks tuleb minna teenindusbüroosse ning kaasa võtta isikut tõendav dokument.
Eeltäidetud paberdeklaratsioonile kantud
andmed tuleb samuti üle kontrollida, kui tarvis,
teha selle vajalikud parandused ja täiendused,
deklaratsioon allkirjastada ning anda kas
teenindusleti töötajale, panna selleks ette nähtud
postkasti teenindussaalis või saata postiga.
Loomulikult on võimalik kasutada ka tühja
paberdeklaratsiooni vormi, mida saab teenindusbüroodest või välja printida maksuameti kodulehelt Internetis.
Abi tuludeklaratsiooni täitmisel
Tuludeklaratsiooni esitamisel ja täitmisel
saate abi Maksu- ja Tolliameti infotelefonilt 1811,
mis töötab argipäeviti kell 7–21 Küsimused võite
saata ka infomeilile: maksuamet@ma.ee.
Teenindusbüroodes on saadaval:
·deklaratsioonide vormid
·deklaratsiooni täitmise juhend ja lühijuhend.
·2003. a tulude deklareerimise teenusstandard,
mis annab põhjaliku ülevaate deklareerimise
protsessist, tähtaegadest, samuti maksumaksjate
kohustused ning Maksu- ja Tolliameti lubadused
tuludeklaratsioonide esitamise perioodil
·maksumaksjatele, kelle emakeel on vene keel,
on nii deklaratsioonide vormid, deklaratsiooni
täitmise juhend kui teenusstandard vene keeles.
Vormid, juhendid ja standardi nii eesti kui
vene keeles leiate ka maksuameti koduleheküljelt
rubriigist Maksumaksjale/Füüsilisele isikule.
Maksuameti kodulehelt leiate ka teenindusbüroode kontaktandmed ja lahtiolekuajad.
Maksuameti teenindusbürood võtavad
deklaratsioone vastu ka paljudes kohalikes
omavalitsustes. Informatsiooni - kas, kus ja millal
- saate kohalikust omavalitsustest, maksuameti
teenindusbüroost või maksuameti kodulehelt.
Maksu- ja Tolliamet on kohustatud tagastama
enammakstud tulumaksu hiljemalt 1. juuliks;
maksumaksjatele, kes deklareerivad ettevõtlustulu ja/või kasu vara võõrandamisest, tagastatakse tulumaks hiljemalt 1. oktoobriks.

Eesti naiste
jalgpall tõusuteel
Eesti Vuti Liiga – EVULI – on seadnud sportliku
tegevuse kõrval eesmärgiks kiirendada Eesti
naiste jalgpalli arengut.
Situatsioon, kus suur osa maailmast on omaks
võtnud naiste jalgpalli, kus meie põhjalanaabrid
on nii edukad (Norra eksmaailmameister, Rootsi
2003.a. MM hõbe üle 44 tuhande registreeritud
mängijaga, 1300 võistkonna ja tuhande naiskohtunikuga, Soomes üle 15 tuhande registreeritud mängija, rääkimata USA 7,5 MILJONIST!!! registreeritud naisalgpallurist) on Eestis
olukord tagasihoidlik. Näiliselt asi toimib –
mängitakse MM, EM ja OM alagrupikohtumisi,
Eesti meistrivõistlusi aastast 1994, UEFA meistrite
karikavõistlusi. Loodan siiralt, et naiste jalgpall
Eestis on arenenud oma loomulikku rada ning
hetkel ollakse seal, kus on meie koht.
Eestis on naised jalgpalliga tegelenud läbi
aegade (nagu kõikjal) – treeningelemendina on
seda ala kasutanud nii suusatajad, kergejõustiklased, korv- ja võrkpallurid jne., jne.. Esimesed
mängudki on peetud erinevate kokkutulekute,
kohtumiste, shõude raames aastakümneid enne
esimest ametlikku kohtumist 1994.a., kui toimus
esimene 1 ringiline Eesti mv turniir. 2003.a. oli
naiste paremusjärjestus järgmine:
1. PÄRNU JK
52
2. TKSK VISA Tallinn
49
3. F.C.A. ESTEL Tallinn
37
4. JK KAITSELIIT KALEV
21
5. FC FLORA Tallinn
31
6. JK TULEVIK Viljandi
14
7. JK TAMMEKA Tartu
14
8. EVL KEHTNA
12
ning ainsa tüdrukute vanusegrupina noorte
Eesti mv-l mänginud (sünd.1987 ja hiljem)
võistkonnad järjestusid:
1. TKSK VISA Tallinn
38
2. JK TAMMEKA Tartu
35
3. EVL KEHTNA
30
4. PÄRNU JK
22
5. FCL ALLEGRO Põlva
15
6. SK TERVIS Põltsamaa
8
7. FC LEVADIA Jõgeva
8
8. VIRU REISID Aseri
5
Selline ahtakene see meie naiste jalgpall siis
ongi!
Usun, et hetkel on paljud tüdrukutega
tegelevaid klubid valmis uueks kvaliteediks.
Heaks näiteks on JK Tammeka tõsine tõus ja
tehtav töö. Kiita saame selles Tartu Ülikoolis
treeneriks õppinud Rapla neiut, Katrin Kaarnat.
Sihikindla tegutsejana on tuntud Põlva FC
Lootos, kellele sooviksin julgemat haaret
koondamaks lähipiirkonna paremad naiskonnaks.

Gunnar KURE

Valtu Spordimajas
7. märtsil algusega 10.00
Võistkonnad Tallinnast,
Tartust, Põlvast ja
meie omad piigad!

Politsei, teave

POLITSEI
Ajavahemikul 28.jaanuar-1.veebruar on sisse
tungitud ukseluku lahtimurdmise teel Kaerepere
alevikus Kure tn 1 maja ette pargitud sõiduautosse Skoda Forman reg. nr. 770PAF ning
varastatud automakk ja mootorsaag Husquarna
257. Varaline kahju 11000 krooni.
Ööl vastu 17.jaanuari varastati vaba
juurdepääsu kasutades Ingliste külas maja 4
lukustamata trepikojast J. K kuuluv punast värvi,
21 käiguline naiste jalgratas SARDA maksumusega 3600 krooni ning K. K kuuluv sinist
värvi, 18 käiguline meeste jalgratas MICHEN
maksumusega 1500 krooni.
11.veebruaril kella 12 ajal nõudis Kehtna
põhikooli staadioni juures T. K kodanikult P. A
30 krooni andmist , lüües P. A-d ühel korral käega
pähe ja ähvardades edaspidi kasutada füüsilist
vägivalda, kui raha ei tooda.
Ajavahemikul 22.jaanuar kella 23:00 kuni
23.jaanuar kella 9:55 on ukseklaasi lõhkumise teel
sisse tungitud Kehtna alevikus Viljandi mnt 1
asuvasse kohvikusse Cafe Olee ning ära võetud
sularaha 97 krooni.
27.jaanuaril kella 17.00 paiku ärandas A.K
Kaereperes ujula esiselt parkeplatsilt A. M-le
kuuluva sõiduauto Opel Astra reg nr 392MDG.
1.veebruaril kella 18.30 ja 18.40 vahel Paluküla
külas Paluküla bussipeatuses väljus tundmatu
noormees sõiduautost MB C 180 reg nr 888ARO
ning hakkas bussi ootavate reisijate nähes
urineerima rikkudes sellega avalikku korda.
Vastuseks S. A nõudmisele korrarikkumise
lõpetamise kohta, tungis noormees talle kallale ja
lükkas ta selili maha, mille tulemusena sai viimane
terviserikke.
Ööl vastu 5.veebruaril tungiti Lelles uksel
oleva rippluku lõhkumise teel Lelle POÜ viljalattu,
kust varastati ca 3 tonni vilja, 4 rulli silokilet ja 16
rulli heinapaki nööri. Kahju kokku 10440 krooni.

Ööl vastu 9.veebruari on rippluku kinnitushaagi lahtikangutamise teel sisse tungitud
Kehtna alevikus Viljandi mnt 8 asuva K. L
kuuluvasse hobusetalli ning ära võetud
alumiiniumist vann. Kahju 3000 krooni.
13.veebruaril kella 17.15 ajal varastati Ingliste
algkool-lasteaia lukustamata riietehoiu aknalaualt
E. P-le kuuluv mobiiltelefon NOKIA 5210
maksumusega 2300 krooni.
Ööl vastu 15.veebruari on ukseluku
lõhkumise teel sisse tungitud Lokuta külas asuva
REMFAKT OÜ-le kuuluvasse veskisse, kust
varastati jõusööta. Kahju selgitamisel.
16.veebruaril varastati vaba juurdepääsu
kasutades Kehtna põhikooli garderoobist jope
taskust K. T-le kuuluv käekell LARCO koos
metallist rihmaga. Vargusega tekitatud kahju 10
000 krooni.
Ajavahemikul 28. - 29. veebruar on õiget võtit
kasutades avatud Lelles Pärnu mnt. 12-8 S. K
kasutuses oleva korteri uks ja korterist ära võetud
arvutikomplekt MICROLINK, CD makk,
soojapuhur, arvuti tool, arvuti laud, 2kuune saksa
lambakoera kutsikas ja riideid. Vargusega
tekitatud varalist kahju kokku 26 450 krooni.

Konstaabli kommentaar
Head emad - isad! Kui lapse hommikul
kooliteele saadate, on hea üle kontrollida, kas
koolikotis ja käes lapsel võõraid asju-esemeid ei
ole. Kehtna Põhikoolis varastati garderoobis
rippuva jope taskust kell maksumusega 10 000
krooni. Valtu Põhikoolis õppiva lapse ema helistas
ja teatas, et tema tütre kelk on omapäi ilma omaniku
teadmata sõitma läinud. Usun, et mõlema juhtumi
puhul on teadjaid ja nägijaid. Palun teada anda,
aitame teisi ja iseennast, ehk ei ole siis ise
järgmine, kellel kahju kannatada tuleb.
Ärge andke lastele kooli kaasa kalleid asju,
pange neile ikka südamele, et garderoobi
mantlite-jopede taskusse asju ei jäetaks. Palun
ärge andke ka liiga palju taskuraha - koolikaaslaste
hulgas on lapsi, kes raha endale himustavad.
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Tavaliselt on need tugevamad, suuremad ja ka
julmemad kui teie laps. Lapsele tuleb õpetada, et
pärast koolipäeva lõppu tuleb oma asjadele pilk
peale heita ja vaadata, kas kõik ikka alles on.
Tihtipeale unustatakse koolimelus oma asjad
laokile ja kohe on “hakkajad näppajad” platsis see ju nende leib.
Suurte majade elanike mureks on lahtised
keldrid ja vaba juurdepääs koridoridesse. Saan
aru, et rahanappus ei luba muretseda kõikidele
trepikodadele uusi uksi ja lukustada keldreid,
kuid kui vähegi võimalik, tuleb majaelanikega
kokkuleppel need asjad esmajärjekorras ette
võtta. Kehtna Kooli tänava majade keldrid ja
koridorid on kohati ikka päris koledad.
Kas keegi on näinud Kehtna alevikus või
lähiümbruses liikumas suurt Mercedes Benz
tüüpi furgoonautot, valget värvi kabiin ja
furgoon, saksakeelsed kirjad peal?
Kui kellelgi on silma jäänud, olge head ja
andke teada. Veel kord kõigile meeldetuletuseks
- lume sulades tulevad teedele jalgrattad –
vaadake, et need ikka sõidukorras oleks (kõik
tuled ja viled peal) ja kindlalt varju alla, kui sõit
läbi.
Kevadine päike paneb vere vemmeldama ja
mehepojad tegusid tegema - Kehtna MTK hoone
ukseklaasid löödi prügikastiga sisse, hiljaaegu
löödi pikali prügikonteinerid Kooli tänaval, lõhuti
Keava raudteejaama stendi klaasid ja loobiti
pingid laiali.
Minu vastuvõtuaeg on ikka endine: N 13.00 16.00, tel 5148819
Kui juhtub, et Teile sobib muu aeg, helistage,
lepime kokku. On olnud juhtumeid, kus ma valve
tõttu pole vastuvõtule jõudnud. Vabandan nende
inimeste ees, kes on kohale tulnud ja lukus uksed
eest leidnud. Parim lahendus sel puhul on
helistada numbrile 110, sealt saate informatsiooni
selle kohta, kui ruttu saan kohale tulla ja kus
viibin.

Mariann KUUSMANN

Tähtis teave maaomanikele, kelle maadel on kuivendussüsteeme,
mis piirnevad Kuusiku ja Vigala jõega
Reiu-Kumma Maaparandusühistu (MPÜ) loodi
märtsis 1997.a. mittetulundusühistuna, st
tegevuse põhieesmärgiks ei ole kasumi saamine,
vaid oma liikmete majapidamise toetamine ühise
tegevusega, et tagada nende maal paiknevate
maaparandussüsteemide normaalne toimimine.
Ühistu tegevuspiirkonda kuuluvad kõik
maavaldused, mis asuvad Reiu-Kumma peakraavi
(Kuusiku jõgi) valgalal (endiste Kehtna NST ja
Valtu kolhoosi Kuusiku jõe vesikonda jäävad
kuivendatud maad). Kokku on kuivendatud
haritava maa brutopindala ca 1600 ha.
Praegu on ühistus 22 maaomanikku või –
kasutajat, sealhulgas 7 juriidilist liiget. Suuremateks Kehtna Mõisa OÜ, OÜ Taveton, H.E.S
Oma OÜ, Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu.
Reiu-Kumma MPÜ tegevust juhib 6liikmeline
juhatus: Kaido Laurimaa – juhatuse esimees, tel
564 60 963, Kaupo Kauri – aseesimees, tel 526
9307, Mati Kutser – Ohekatku-Räägu vesikond,
tel 505 7868, Mati Pregel tel 514 8432 ja Urmas
Uustalu – Kehtna vesikond, tel 512 1346 ning
Aimur Pailk – Kumma-Kaerepere vesikond, tel
526 3910.
Ühistu on Raplamaa Maaparandusühistute
Liidu ja Eesti Maaparandajate Seltsi liige.
Tänu ühistu olemasolule ja Rapla Maaparandusbüroo väga aktiivsele tegevusele teostati
1999.a. Reiu-Kumma kuivendussüsteemidel

Maailmapanga laenuga korrastustöid ca 2,2
miljoni krooni eest, kusjuures maaomanikekasutajate osalus oli 20% (võsa likvideerimine,
kobestuskünd). Riigi poolt korrashoitaval Kuusiku jõel korrastati Kehtna veehoidla ja ehitati
raudbetoonsild Kumma maadel.
Aastatel 2000-2003 on saadud kuivendussüsteemide hoolduseks riiklikke toetusi ca 330 000
kr ulatuses (võsa likvideerimine, dreenide
suudmete remont, sette kraavidest eemaldamine
jne). Hetkel võib öelda, et Reiu-Kumma kuivendussüsteemid töötavad ja on rahuldavas seisukorras. Praegustel andmetel 2004.a. kuivendussüsteemide hoolduseks riiklikke toetusi ei saa.
Küll aga on plaanis teisel poolaastal Reiu-Kumma
peakraavi (Kuusiku jõgi) korrastamine (võsa, sete,
kopratammid, dreenide suudmed jne). Kehtna
veehoidlast kuni Vigala jõeni. Need tööd
puudutavad ka meie ühistu maaomanikke ja
tulevad nendega kooskõlastada.
Seoses Eesti Vabariigi astumisega Euroopa
Liitu on avanenud või avanemas mitmesugused
struktuurfondid, millega toetatakse ka maaparandussüsteemide rekonstrueerimist ja ehitust,
teenindusteede ehitust ja rekonstrueerimist,
samuti põllu- ja metsamajanduse arenguga
seotud infrastruktuuri arendamist ja parandamist.
Alates 2003.a. sügisest on see huvitanud ka
meie ühistu liikmeid, sest kaasosalus projektis

oleks soodne – 10%. Momendil juhatus tegutseb
materjalide ettevalmistamisega ning maaomanikega konsulteerimisega.
On tekkinud rida küsimusi, kuidas edasi minna. Mitmed ühistu liikmed on avaldanud arvamust
suurendada Reiu-Kumma MPÜ tegevuspiirkonda
Vigala jõe valgalale (Hertu ja Põrsaku külade
tagused kuivendussüsteemid). Samas on ka
ettepanekuid-arvamusi väiksemate ühistute
loomiseks.
2003.a. 1.juulist jõustunud Maaparandusseadus näeb ette kohustusliku ühistusse astumise kõigile kinnisasja omanikel, kelle kinnisasjal
asub maaparandussüsteem. Seoses sellega on
suurenemas meie liikmeskond ning ühistu põhikiri
vajab täiendamist ja uue seadusega kokku viimist.
Kõigi nende probleemide arutamiseks ja
lahendamiseks kutsume Teid, lugupeetud
Kehtna valla maaomanik, kelle maadel on
kuivendus-süsteeme, mis piirnevad Kuusiku ja
Vigala jõega, ÜHISELE NÕUPIDAMISELE
16.märtsil k.a algusega kell 14.00 Valtu
Seltsimajja Kaereperes.
Infot saab juhatuse liikmete telefonidelt.
Maaparandusühistu näidispõhikirjaga saab
tutvuda Kehtna Vallavalitsuse maaosakonnas
(vallamajas, II korrus).

Aimur PAILK
Reiu-Kumma MPÜ juhatuse liige
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Raamatukogu

Ülevaade Kehtna valla raamatukogudest
raamatukogutöötajate pilgu läbi
2003.a oli raamatukogudele majanduslikult
veidi lahedam, oli võimalik osta palju eelmisel
aastal ilmunud sisukaid ja häid ajaloo- ja üldse
popilaarteaduslikke raamatuid. Võimalus oli
osta ka mõned kallid käsiraamatud. Need jäävad
teadmiste allikaks aastakümneteks.
Muidugi, et neid osta, tuli loobuda nagu ikka
osadest lihtsamatest ajaviitekirjandusest. Aasta
2003 oli meie vallas raamatukogusõbralik, kas
2004.a oma kitsa eelarvega on murettekitavam?
Kas raamatukogu on vanade raamatute kogu?
Kas digitaalne kirjaoskus on jõudnud maale?
EIDAPERE raamatukogu viimased päevad11
aastat koduks olnud ruumides on kätte jõudnud.
Aegade jooksul pole meie külas ükski asutus nii
palju asukohta vahetama pidanud kui raamatukogu. Küll on kolitud ühelt poolt teed teisele poole
teed asuvatesse ruumidesse, seekord kolime maja
ühest otsast teise. Täpset kolimise kuupäeva veel
öelda ei saa, aga tõenäoliselt märtsi esimese
pooles kolib raamatukogu seekord juba seitsmendasse asukohta. Ja need ruumid on varem olnuist
kõige suuremad.
Peale raamatute laenutamise saab meie
raamatukogus kasutada interneti teenust, teha
valguskoopiaid ja saata faksi. Kuna paljudes
kodudes on nüüd interneti püsiühendus, muutusid arvuti kasutamise järjekorrad raamatukogus
lühemaks.
Käesoleval aastal on Eidapere raamatukokku
tellitud 8 ajalehte ja 23 ajakirja. Mitu lugejat
tundsid huvi Terviselehe ja Kuldse Börsi vastu.
1. märtsist on raamatukokku tellitud mõlemad
väljaanded. Tõsi küll, Kuldne Börs on tellitud 3
kuuks. Viimase väljaande kasutamist registreerime
ka kohapeal, mida ülejäänud ajakirjanduse kohta
ei tehta. Seda seetõttu, et näha, kas ajalehe
kasutamine on nii aktiivne kui tellijad seda ette
kujutanud on. Igasugust statistikat teevad
raamatukogud ikka selleks, et analüüsida
rahakasutamise otstarbekust.
Tahan veel teada anda , et 13. märtsil korraldavad raamatukogu, Eidapere Naisselts ja
Eidapere kooli emakeele õpetaja emakeelepäeva
puhul koosviibimise. Külla on kutsutud
keeleteadlane Ene Sepp, tõlkija ja Varraku
kirjastuse toimetaja Evi Laido ning rahvatantsuansambel Tantsusarvik. Üritust toetab
Kultuurkapital. Olete lahkesti oodatud osa võtma!

Anne IDVAND
2003.aasta lõpust asub VALTU raamatukogu
uues avatud ruumis endisel aadressil.
Ilma Kehtna valla toetuseta poleks olnud
niisugust edasiminekut asutuse elus, kui praegu.
Väga oluline oli Tõnis Kurisoo, OÜ Valtu Projekt
jaTarmo Mett’i nõu ja abi raamatukogu ruumide
küsimuse lahendamisel. Meeldiv oli tunda paikkonna asutuste moraalset tuge raamatukogule.
Tänu osaühingule Tarmo @ Ebbe on Kaereperes raamatukogu kõige sobivamas kohas.
Esmakordselt sisenejad on rõõmsalt üllatunud:
oi, kui ilus, päris raamatukogu - ei olegi enam
väikestes tubades.
Külastajail on nüüd rohkem õhku, ruumi,
liikuda, lugeda ajakirjandust ( küllalt suur valik),
õpilastel oodata bussi, väikemehel koht jõu
kogumiseks koduteed jätkata jne.
Võimalus valguskoopiaid teha.
Kaarel Eenpalu on öelnud: “Raamat otsigu

lugejat.” Rõõm tõdeda - praegu just nii ongi.
Raamatukogu uuenemisel on ilus algus tehtud, majavaldajale jääb soovida jõudu ja häid
võimalusi alustatu lõpule viia. Külastajaile soov
leida aega nautida trükisõna seltsi.
Uuendusena veel see, et alates 2004.a. jaanuarist ühel päeval kuus võtab raamatukogus
kodanikke vastu Kehtna valla sotsiaalnõunik.
Suvest töötab täiskohaga 2 inimest.
Tänan südamest kõiki, kes on kaasa aidanud
raamatukogu paremale käekäigule: Kehtna
Vallavalitsust ja Vallavolikogu, Kultuuriministeeriumi, OÜ Tarmo @ Ebbe, OÜ Valtu Projekt,
teisi kohalikke asutusi ja eelkõige aastate jooksul
töötanud kaastöötajaid.

Luule BORTNIKOVA
KEHTNA RAMATUKOGU
Kehtna raamatukogul on võrreldes teiste valla
raamatukogudega teatud omapära:
1) kohalikku elanikkonda teenindab kutseõppeasutuse raamatukogu ja temaga 10 aastat
tagasi liidetud rahvaraamatukogu;
2) meil on palju õppureid, eriti vahetundide
ajal ja meieni jõudmiseks tuleb tulla läbi koolimaja.
Aastaid tagasi, kui külaraamatukogu asus
asula piiridest veidi eemal, hakkasid inimesed
raamatuid laenutama kutseharidust andvast
põllumajanduskooli raamatukogust ja see kestis
kuni 1994.a. lõpuni, kui Kehtna Vallavalitsus ja
Kehtna Kõrgem Põllumajanduskool võtsid vastu
otsuse, et väljakujunenud traditsiooni edasiseks
jätkamiseks peab külaraamatukogu kolima üle
Kehtna alevikku ja jääb ühistesse ruumidesse
KPK raamatukoguga. Nii on ajapikku kujunenud
meie kooselu kahe erineva omaniku vahel –
tänase, Kehtna MTK ja kohaliku omavalitsuse
vahel.
Ühinemise eesmärgiks oli lugeja parem teenindamine. Kas me oleme selle eesmärgi saavutanud? See on lugeja otsustada. Aeg läheb edasi
ja nõudmised kasvavad.
Käesolevaks ajaks on kohalik omavalitsus ja
MTK direktor jõudnud kokkuleppele, et tuleb
alustada uue raamatukogu ehitamisega. Kooli
direktor on pakkunud ruume ja omavalitsus on
ideest kinni haaranud.
Kehtna Vallavalitsus on vastu võtnud
otsuse, alustada raamatukogu planeerimisega.
Tänaseks on volikogu kinnitanud 2004.a.eelarve,
kus on plaanis võtta laenu raamatukogu projekteerimiseks. Kui projekt on valmis, tuleb hakata
otsima rahastamise võimalusi. Raha saab taotleda
alles siis, kui projekt olemas. Seega – algus on
tehtud.
Tänaseks päevaks on asjaolud muutunud,
raamatukogu ei koli mitte uutesse ruumidesse,
nagu vahepeal oli eeldatud, vaid peab kolima
MTK saali alla olevatesse, kümme aastat tühjana
seisnud ruumidesse. Lisaks võetakse kasutusele
jõusaal, mis saab endale uued ruumid ja vajalik
on veel juurdeehitus, et kõige hädapärasem
mahuks esimesele korrusele. Hoidla ruumid
planeeritakse söökla alla keldrisse.
Mõlemad osapooled on innustunud ideest
rajada kompleks. Ilus võib olla lõpptulemus: 1)
koolimaja - hoone üks, 2) raamatukogu ja saal,
kultuuriblokk – hoone kaks ja 3) spordikompleks
– hoone kolm.
Muret teeb vaid meie nägemus raamatukogu

asukoha mitte sobivusest.
Kehtna raamatukogu on suur raamatukogu
ja enne rekonstrueerimise planeerimist pean
vajalikuks teavitada uue asukoha häid ja halbu
külgi.
Meie seisukohalt ei ole uus koht sobilik:
a) tänapäeva raamatukogu ei ole pelgalt
raamatute laenutamise koht, vaid on ka infopunkt
– seega peab olema elanikele kergesti kättesaadav.
Planeeritav raamatukogu jääb Kehtna aleviku
ühte serva, kus puudub elamurajoon. Kellele me
laenutame? Eraldatus elanikkonnast toob kaasa
b) turvalisuse probleemi. Tühjad põllud,
metsatukk jne.,
c) raamatukogu ei tohiks olla sopiline, mis ei
ole sobilik suure fondiga raamatukogule, kus on
tihti vastavalt vahetustele tööl 2 inimest ja tuleb
ette, kui tuleb tööl olla üksinda,
d) hoidla ruumid jäävad söökla alla, seega
liiga kaugele raamatukogust ja võib juhtuda, et
lugejal tuleb hakata vanemat ajakirjandust ja
raamatuid eelmisel päeval ette tellima,
e) suure saaliga ühine kompleks- see on hea
idee, kultuuriasutused kokku, võib-olla leitakse
koht ka väiksemate ürituste tarbeks n. ö. ringide
tööks, kuid kas ei hakka diskod ja kino omakorda
segama tööd raamatukogus, kus on ja peab olema
vaikne. Kas tänapäeva isolatsioon on nii hea, et
ei tekiks probleeme? Sellele küsimusele peavad
vastuse andma spetsialistid,
f) me ei tea veel tänaseni, kui palju on üldse
võimalik juurdeehitust teha. Ei taha, et meid
hakkas kimbutama ruumipuudus nii kiiresti, kui
naaberraamatukogus ja kus uue rajamise käigus
kaotati ära vajalik lasteosakond!
Esimese korruse hinnaks antud momendil
tuleb tuua mitmeid puudusi. Ei ole asukoht hea
ka MTK õpilastele. Raamatukogu jääb siiski
kaugele klassiruumidest ja ühiselamutest.
Heaks märgiks on, et raamatukogu saab oma
ruumid esimesele korrusele. Meil saab olema siiski
rohkem ruumi, kui tänastes tingimustes. Oleme
ju nii kaua oodanud esimesele korrusele kolimist.
Kindlasti saab raamatute väljapanek ja avafondi
suurus parem kui nüüd.
Oleks vajalik teada saada raamatukogu
külastajate arvamusi ja ettepanekuid planeeritava
asukoha suhtes. Kui neid üldse teha soovitakse,
siis nüüd on see võimalus.
Raamatukogu põhitööks peale teenindamise
on täna fondi elektrooniline arvele võtmine. See
kindlasti mõjutab veidi korraldatavate ürituste
arvu.
Täname Kaie Kattaid, Maie Mägi ja Raimond
Raadikut, kes on olnud nõus omatehtud fotosid
eksponeerima raamatukogus. Nende fotonäitustega oleme püüdnud alustada uut stendinäituste sarja, kus püüame näidata kohalike
elanike või õppurite töid. Alustasime fotonäitustega.
Sel kuul on plaanis veelkord eksponeerida
Kaie Kattai fotosid, sest see fotokogu on väga
suur ja eelmisel korral jäi palju veel hingele.
Meil oleks palve külastajatele, kui Teil on
huvitavaid fotosidoma armsaks saanud sõpradest
– kodu- ja lemmikloomadest, mida võiks teisedki
vaadata, palun võtke meiega ühendust, või Teil
on endal mingi temaatiline fotokogu, mida oleks
raamatukokku sisenedes teistele hea meeleolu
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Raamatukogu
Aita muuta - raamatukogu paremaks!
Me soovime tagasisidet, et teada saada,
missugusena näete Teie oma raamatukogu. Võttes aluseks Teie poolt tehtud
ettepanekud, on meil võimalus teha
plaane tulevikuks. Kohalik omavalitsus
ja raamatukogu töötajad soovivad, et
teenused, mida pakub raamatukogu,
peavad olema võimaluste piires maksimaalselt head. Oleme tänulikud Teie abi
eest!
Palun tehke küsimustikus Teile sobiva
vastuse variandi ees olevasse ruutu ristike. Samuti ootame kõiki ettepanekuid.

1.

ei kasuta

Ei

3. Missugust teenust raamatukogus pakutavatest kasutate või kasutaksite?
ajaklehtede ja ajakirjade lugemine
ilukirjanduse laenutamine
huvi- või erialakirjanduse laenutamine
teatmeteoste kasutamine
RVL (oma raamatukogu vahendusel teisest
raamatukogust) laenutamine
raamatute laenutamine oma lastele
elektrooniliste teavikute kasutamine

inetrneti kasutamine infootsinguteks
interneti kasutamine meilimiseks,
suhtlemise eesmärgil
skanneerimine
muusika kuulamine, laenutamine
videofilmide vaatamine, laenutamine
mängimine (arvutimängud)
tasulised teenused: koopia tegemine,
( LE, seadused, sõnaraamatud jne.)
raamatute kiletamine, väljatrükid jne.
arvuti kasutamine tööde vormistamiseks
kohtumispaigana
Millised teenindusliigid võiksid raamatukogus veel olla ?
..........................................................................................................................
4.

Suurimaks kordaminekuks Lelle raamatukogus 2003.aastal pean interneti püsiühenduse
sisseseadmist. Sellega avanes lugejaile kauaoodatud võimalus arvuti kasutamiseks. Raamatukogule kuulub hetkel kaks Kultuuriministeeriumi
vahenditest hangitud arvutit. Neist üks lugejate
tarbeks ja leiab väga aktiivset kasutust, teine
mõeldud töötajale tööalaseks tegevuseks. Kohekohe on plaanis alustada tööd veebipõhise

harva

Kui ja, siis mis põhjusel:..........................................................................................

Algus 8.lk

Õie PAASLEPP
Lelle raamatukogust

kord kuus

Kas Te kasutate ka teisi raamatukogusid peale oma kodukoha raamatukogu?
Ja

Ülevaade Kehtna valla
raamatukogudest raamatukogutöötajate pilgu läbi
tegemiseks välja panna. Ootame!
Tulemas on:
11 märtsil on kavas üritus “Eksootilised
Jaapan ja Tai”.
Peaesineja on jaapanlanna Nishikado Kade.
Päeval saavad Kehtna Põhikooli kaheksanda,
üheksanda klassi õpilased ja MTK õpilased
kuulata kolmanadat aastat Eestis elava jaapanlanna tutvustust oma kultuurist ja õhtul ootame
huvilisi kella kuueks MTK peamajja kolmandale
korrusele, väikesele huviõhtule, kus pr. Nishikado
Kade räägib jaapani kultuurist ja ja kommetest,
toob välja eestlaste ja jaapanlaste erinevuse tema
pilgu läbi. On võimalik tutvuda origami kunstiga
ja Tai pärase köögikaunistusega, mida saab isegi
pärast ära süüa. Õhtu osavõtutasu võimaluse
korral on 15.- krooni. Uskuge, me ise ei näe end
alati kõrvalt ja väga huvitav on kuulata nii kauge
maa esindaja nägemust meist. Ootame Teie
teateid osavõtust 10.märtsiks, et teaks, palju
huvilisi on. See on oluline korraldajatele.
2004.a. on Kehtna rahvaraamatukogu 90.
sünnipäeva aasta. 1914. aastal asutati Kehtna
vallas TUULAMAA TALUS Kehtna Raamatukogu selts. Seltsi esimees oli August Kivimaa..
Raamatukogu selts korraldas ka pidusid ja saadud
sissetulekute eest osteti esimesed raamatud.
Kõike seda me leiame Kehtna raamatukogu
kroonikast. Kahjuks puuduvad meil kroonika
koostaja andmed ja me ei tea kui õiged on
kroonikas esitatud faktid. Kui on inimesi, kes
mäletavad või on teadlikud Kehtna Raamatukogu
seltsi loomise algusajast, palume meiega
ühendust võtta. Meile jõudnud allikatest on seltsi
liikmed olnud veel Miina Mahoni, Eduard
Roosmaa, Juhan Rummo ja Helene Vilibert.
Arhiivimaterjalide põhjal võime kinnitada,
24.08.1917 on registreeritud raamatukogu
asutamine. See on aasta, kui toimus üldine
registreerimine, seega eeldame, et raamatukogu
pidi tegutsema varasemal, raamatukogudele
raskel ajal.
Telefon 48 75 336.
Ootame Teilt tagasisidet.

Kui tihti Te kasutate raamatukogu?
Nädalas kord
või tihemini

2.
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Kas olete rahul raamatukogus pakutava kirjanduse valikuga?
eesti kirjandus
ja
enam-vähem
ei
ilukirjandus
ja
enam-vähem
ei
lastekirjandus
ja
enam-vähem
ei
teatmeteosed
ja
enam-vähem
ei
õppekirjandus
ja
enam-vähem
ei
huvi-ja erialakirjandus
ja
enam-vähem
ei
Teie ettepanek:................................................................................................................

ei tea
ei tea
ei tea
ei tea
ei tea
ei tea

5.

Kas raamatukogus olevate raamatute eksemplaarsus peaks olema suurem?

6.

Kas Te olete tihti Teid huvitava raamatu järjekorras?

7.

Kas olete rahul raamatukogus pakutava ajakirjanduse valikuga?

ja
ja

ei
ei

ajakirjad
ja
enam-vähem
ei
ajalehed
ja
enam-vähem
ei
Teie ettepanek:................................................................................................................
8

ei tea
ei tea

Kui Te kasutate raamatukogu, palun vastake, kas kohalikus raamatukogus peaks olema
ainult raamatud
ja ajakirjad

Kirjandus, muusika, videod
elektroonilised teavikud
interneti kasutamise võimalus
Teie ettepanek ..................................................................................................................
9

kirjandus ja interneti
kasutamise võimalus

Kas elektroonilise meedia (muusika, videofilmid, CD ROM)
kojulaenutamine võiks olla tasuline?
ja

10

ei

ei tea

enam-vähem

ei

Kas olete rahul teenindamisega?
ja

ei tea

Teie ettepanek. ..............................................................................................................
11

Kas olete rahul raamatukogu lahtioleku aegadega?
ja
enam-vähem
Kui ..............................................................................................................

12

ei

ei tea

ei

ei tea

Kas olete rahul raamatukogu asukohaga?
ja

enam-vähem

raamatukogutarkvaraga Urram.
Peale arvuti kasutamise on Lelle raamatukogul
juba mõnda aega olemas ka valguskoopiate
tegemise võimalus.
Infotehnoloogilise arengu kõrval ei tohi aga
ära unustada raamatukogu üht põhifunktsioonitrükiste hankimist ja laenutamist. Raamatufond
täieneb pidevalt uudiskirjandusega. Raamatute
tellimisel on püütud arvestada erinevate
lugejagruppide soovidega ning meeldivat
lugemist peaks leidma küll igaüks. Lisaks raamatutele on raamatukogus hulgaliselt perioodikatajalehti ja ajakirju. Neid nii kohalkasutuseks kui
koju laenutamiseks.2004.aastaks oli võimalik
tellida 21 nimetust ajakirju ja 5 nimetust ajalehti.

Mariina MADISSON
KEAVA RAHVARAAMATUKOGU on seni
veel vaeslapse osas – ainsana valla kuuest
raamatukogust puudub siin internetiühendus ja
seda põhjusel, et firma Elion ei ole suutnud oma
lubadusi täita. Järgmine lubatud tähtaeg
internetiühenduse saamiseks on kevad-suvi.

Lootus on, et koos kevadise sulaga sulavad lahti
ka meie võimalused raamatukogu kaasajastamiseks. Raamatukogu endapoolsed ettevalmistused selleks on tehtud.
Vaatamata kesistele võimalustele, on meil
siiski ka üht-teist rõõmustavat. Majas käib vilgas
seltsielu – alates beebide ja väikelaste osalusest
eakate tegijateni välja. Igal nädalal toimub ikka 13 kas siis suuremat või väiksemat üritust.
Tegijate tänu kuulub meie heale majahoidja
Vaikele, kes hoiab korras ruumid ning kütab
soojaks ahjud.
Kaie Kensap on võtnud südameasjaks töö
laste ja noortega. Eakate rege veavad Leili ja
Meeli.
Jätkugu neil ikka sama meelt ja tahet! Viimati
toimunud Vabariigi aastapäeva tähistamine oligi
üldiselt noorte ettevõtmine, kaasa lõid aga ka
keskealised ja vanemadki. Kogeti, et koos on siiski
hea olla.

Jutta JUKK
Järg 10. lk
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Raamatukogu, sport

Kehtna raamatukogule vastajatel palume vastuseid:
a) Kas planeeritav raamatukogu peaks asuma:
Raamatukogu asukoht on olnud sama 50 a. Majanduslikult planeerides peaks arvestama raamatukogu kolimisel,
et uutes ruumides raamatukogu asub vähemalt samakaua.

MTK peamajas, saali all s.o. planeeritav asukoht
( odavam ehitada, saaliga ühine kompleks?, lugejale kaugemal,
sisenemine saali uksest, tuleb arvestada olemasolevate ruumidega)

võiks asuda MTK peamajas, kuid I korrusel
(odavam ehitada, tuleb arvestada olemasolevate ruumidega, elanikonnale ja õpilastele sobivam asukoht.
MTK kunagine pakkumine.

peaks asuma MTK peamaja kõrval eraldi majana
(saaks uue ja kaasaegse, lugejale lähemale, galeriiga ühendamise võimalus
Saab planeerida vastavalt tänapäeva nõuetele, kuid on kallim; jääks raamatukogule püsivaks asukohaks.

pole olulune kus asub
võiks asuda mõnes muus hoones
Teie ettepanek.................................................................................................................
Kehtnas on koos rahvaraamatukogu ja MTK raamatukogu.
Kutseõppeasutuse raamatukogu on oma tegevuse algusest peale teenindanud kohalikku elanikkonda.
Kas näete ka edaspidi seda lugeja jaoks ühtse raamatukoguna?
ja
ei oska öelda
ei
Soovi korral põhjendus................................................................................................
b)

Tiina LINAMÄGI

Kas olete rahul raamatute ja ajakirjade keelevalikuga?
ilukirjandus, aimekirjandusja
teatmeteosed
ja
ajakirjandus
ja

enam-vähem
enam-vähem
enam-vähem

ei
ei
ei

ei tea
ei tea
ei tea

Teie ettepanek:................................................................................................................
13

Kas raamatukogud peaksid tegema üritusi ?
ja

ei

Mõned ettepanekud:.................................................................................................
14

Kas Te ise osaleksite üritustel?
ja

15

ei

Informatsiooni ürituste kohta soovite leida:

raamatukogus kohapeal
kohapeal väljakujunenenud stendidelt
interneti teel raamatukogu koduleheküljelt
16 Kas raamatukogu poolt pakutavate teenuste info on Teile kättesaadav?
ja
ei
Kui ja, siis kuidas infot leiate...............................................................................
Ja nüüd mõned küsimused vastaja kohta....
1. Kui vana Te olete?
Vanus.....................
2. Teie sugu
naine
3. Teie hõivatus tööl
igal tööpäeval
osalise
vähemalt 8 t.tööl
tööajaga
üliõpilane
õpilane

mees
lapsehoolduspuhkusel
ettevõtja

kodune
muu

Täidetud ankeedi palume toimetada kohalikku raamatukokku vähemalt 10 päeva jooksul peale
ilmumist. Lisaankeete on võimalik saada ka raamatukogust. Vastajate vahel loosime välja raamatu.
Kes soovivad osaleda loosimisel, palun märgistada oma ankeet vastava märgusõnaga või lisada
oma nimi ja telefoninumber. Vastused, mis ei ole vastavalt märgistatud, ei osale loosimisel, kuid
aitavad meil saada ülevaadet. Kõik ankeedid avatakse valla esindaja juuresolekul ja vastav statistika
ilmub “Valla Vaatlejas”
Teie arvamus on raamatukogu tegevuses väga oluline!

Ülevaade Kehtna valla
raamatukogudest raamatukogutöötajate pilgu läbi
Algus 8.lk
INGLISTE raamatukogu on Kehtna valla
kõige väiksem raamatukogu. Raamatukogu
teenindada on Ingliste, Pae ja Lau külad oma 416
elanikuga ning osaliselt ka Hõreda küla.
Praegusele raamatukogule pani aluse “Ingliste
Laulu-Mängu Selts” 1919.aastal. Nimelt korraldas
selts Lau vanas koolimajas peoõhtuid, mille
sissetulekute eest osteti raamatuid.
Läbi aegade on raamatukogu palju kolinud,
asunud nii Hõreda kui ka Ingliste mõisas, kolhoosi
kontoris ja elumaja korteris kolmandal korrusel.
2000. aastast asub raamatukogu Ingliste Haridusja Kultuurikeskuse hoones.
Milline on külaraamatukogu tänasel päeval?
Nii nagu kogu Eesti elu, nii on muutumas ka
raamatukogud- kaasaegsemaks, infokesksemaks.
Näiteks meeldiv on tõdeda, et suur hulk

eluvaldkond ei jää reklaamisurvest puutumata.
Palju on räägitud sellest, et lapsed ja noored
tänapäeval ei taha raamatuid lugeda. Kahjuks ja
sageli on see tõsi. Põhjuseid on ju palju ja seda
teavad kõik ning siin neid üles loetleda pole
mõtet. Kuid üks tagajärgedest , mis sageli välja
lööb on kehv eesti keele sõnavara ja väljendamisoskus.
Ning lõpetuseks üks näide elust enesest, mille
tunnistajaks alles hiljuti raamatukogus olin. Väike
grupp algkoolipoisse jäid peatuma ajalehtedeajakirjade riiuli ees ja lappasid seal SL Õhtulehe
virna. Minu küsimuse peale, et kas te poisid otsite
midagi, vastasid nad, et ei, me lihtsalt vaatame
kas mõnel esilehel on veel pilte autoavariidest,
neid on nii äge vaadata...
Need olid väikesed nopped Ingliste raamatukogu ajaloost ja igapäevaelust. Jätkuvaid
lugemiselamusi soovides

inimesi, kes varem raamatukogu ei külastanud ,
on leidnud tee siia, et kasutada võimalust tasuta
internetis surfata. Ja sageli oma järge arvuti taga
oodates, hakkab neil ka silma mõni huvitav
raamat või ajakiri, mida siis ennastunustavalt
lugema hakatakse. Raamatukogus on kasutusele
võetud veebipõhine raamtukogutarkvara
URRAM, mis tulevikus hakkab sisaldama
täielikku ülevaadet raamatufondist . URRAM on
avatud tarkvara, mida võib kasutada nii
raamatukoguhoidja kui ka lugeja ning mis
võimaldab otsingu infot üle vabariigi.
Sageli on nii mõnigi raamatukoguga mitte
kokkupuutuv inimene külas küsinud, et kas te
ikka uusi raamatuid ka saate? Seda kindlasti, sest
vastasel juhul oleks asutuse nimeks
raamatuhoidla. Igal aastal saabub raamatukokku
ligi 300 uut trükist, nii ilu- kui teatmekirjandust.
Raamtukogujuhatajal on tänapäeval trükiste
komplekteerimiseks antud küllaltki vabad käed ,
raskusi valmistab aga tohutu hulga uute
raamatute seas orienteerumine, sest ka see

Kehtna Põhikoolis
selgitati
maadlusmeistreid!
1. KLASS – PARIM MAADLUSKLASS VALERI NIKITINI NIMELISE KARIKA
OMANIK !
ABSOLUUTSELT PARIM ANTUD HETKEL
– ARTUR RASSMANN – VALERI NIKITINI
NIMELISE KARIKA OMANIK !
Koos meistrivõistlustega peetakse ka järelkasvuturniir Valeri Nikitini karikatele, kuhu
kutsume maadlejaid ka teistest koolidest. Esimesed proovivõistlused oleme küll isekeskis maha
pidanud ja veendunud, et selline nimeline karikas
annab võistlustele hoopis teised tuurid. (panin
turbo peale, ütleksid poisid ise) ja see pole veel
kõik, lisaks toimub spordipäev “Ilus, Tugev,
Osav” kus siis klasside parimad spordipoisid ja
tüdrukud omi oskusi demonstreerivad.
Meeldiv oli näha meie vanemaid tegijaid kes
kohtunikena tegutsesid, või siis lihtsalt
kohalolekuga
Oma endise kooli võistlusi austasid.
Kehtna Põhikooli maadlusmeistri märgi
omanikud 2004:
KEVIN ANNION, MARKO MERILA,
ALEKSANDER MINAKOV, ANDRES VAIKLA,
MARTIN KUTSER, SANDER LUISK, JÖRGEN
PITS, KRISTJAN NÕULIK, ARNOLD LEPISTE,
RUSLAN SVISTUNOV, TARKO VILU, JAANUS
ZOOBEL, ARTUR RASSMANN, IMRE KULL.
TÜDRUKUD: KRYSTIN KÄES, SIIRI LEPISTE.
ABSOLUUTKAALU VÕITJA – ARTUR
RASSMANN
OSAVUSMÄNGUDE JA MAADLUSE
KOKKUVÕTTES OLID VÕITJAD:
Nooremas grupis
3. klassi esindus
Keskmises grupis
5. klassi esindus
Vanemas grupis
9.A klassi esindus
VALERI NIKITIN PANI VÄLJA KARIKA
PARIMALE MAADLUSKLASSILE JA
SELLEKS OSUTUSID 1. KLASSI ATLEEDID –
LISAAUHINNANA OOTAB NEID KOHVIKUKÜLASTUS.

Kultuur
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Palukülast emotsioonideta
Raplamaa keskkonnateenistus Kõnnumaa
maastikukaitseala valitsejana peab Palüküla
puhke- ja spordikeskuse arenguprotsessis andma oma hinnangu keskkonnamõju hindamise
aruandele, mis hetkel on avalikul väljapanekul.
Protsessi osalised on erinevad huvigrupid,
kellest osa on vaoshoitumad, osa emotsionaalsemad ja osa üliemotsionaalsed. Käima on läinud
kogu arsenal avaliku arvamuse mõjutamiseks,
kasutust on leidnud nii üldiselt aktsepteeritavad
ja heale käitumistavale vastavad meetodid kui ka
vastupidised võtted. Olen palju suhelnud inimestega ja küsinud nende arvamusi ning saanud aru,
et iga inimene on saanud asjast erineva pildi, mis
sõltub sellest, kust on ta info ammutanud. Näiteks
planeeringukoostaja poolt kirjeldatud ajutisest
suusatõstukist, mis paigaldatakse lume saabudes
ja võetakse maha pärast lume sulamist, on saanud
peale infomüra kanalite läbimist mäekülje sisse
rajatud tunnel, kus inimesi tõstab üles liftimoodi
tõstuk nagu kaevanduses. Üliemotsionaalne
käsitlus on tinginud sellest, et iga arvamus saab
kiirelt hävitava hinnangu, kui ta ei lange soovitud
pildiga kokku. Ning sellises elektrit täis õhustikus,
kus iga mõttevälgatus kaasamõtlemise asemel
tunnistatakse juba ette kõlbmatuks, tuleb leida
osapooli kõige vähem traumeeriv nn. demokraatlik lahendus. Teooria õpetab, et vaidluste puhul
oleks ideaalne selline lahendusvariant, kui iga
osapool tunneks, et ta on midagi võitnud. Selle
saavutamiseks on viimase 4 kuu jooksul
toimunud koguni 8 suuremat ja väiksemat nõupidamist. Kahjuks on neid alati võimendatud
emotsionaalselt, mis matab enda alla kõik
konstruktiivse.
Keskkonnamõju hindamise protsessis tänan
kõiki, kes saatsid oma kirjalikud arvamused ja

ettepanekud. Paberkandjal olevast materjalist on
võimalik välja võtta emotsioonid ja rünnakud
ning siis jäävadki konstruktiivsed ettepanekud,
mis kirjutaja on koostöö tulemusena paberile
pannud. Tuleb endale aru anda, et maausk pole
olnud mingis eelisolukorras võrreldes teiste usunditega ja otsib endale väljundit toetudes sügavatele juurtele. Pärimustele tuginev hiie taastamise
mõte vajab samuti arendamist. Omavalitsusel on
omad ,aastakümneid jõudu kogunud unistused,
külal on omad ootused ja lootused, areenilt on
tõrjutud ärimehed, kes saaksid mäe lukku panna
(maa on sotsiaalmaa ja ära on lõigatud võimalus
erastamisafäärideks).
Ning keskkonnateenistus on selles tänamatus
trooja hobuse rollis, kes peab mahutama endasse
kõik probleemiga seonduva, et teha otsust
keskkonnamõju hindamisele. Oleme teinud
tihedat koostööd Kõnnumaa MKA kaitsekorralduskava tegijatega, sest paralleelselt valmib ka
kaitsekorralduskava, mis on muutunud (tänu
aruteludele ja välja toodud seisukohtadele)
reaalsemaks ja elulähedasemaks ning mis peab
olema kogu kaitseala edasise toimimise aluseks.
Kõnnumaa kaitseala on piisavalt suur, et
mahutada endas loodussõbralikud tegevused
ning üksteise materdamise asemel kutsun osapooli koostöö lainele. Keskkonnateenistuse roll
ei ole mitte kõike ainult keelata (piirangud on
paratamatud) vaid näha võimalust ka inimesele
kaitsealal. Oleme avatud kõikidele loodussõbralikele pakkumistele. Negatiivne reklaam, mis on viimasel ajal Palukülale osaks saanud, on positiivset
huvi piirkonna vastu järjest kasvatanud .

Hetti KASK
Raplamaa keskkonnateenistuse
juhataja

Üritused Valtu Seltsimaja korraldusel
1.märtsil ühiskülastus Estoniasse, Vanemuise
muusikal „Viiuldaja katusel“, väljasõit kell 17
3.märtsil kell 13.30 pensionäride tegevustund
Valtu seltsimajas
5.märtsil kell19.30 Cantuse koori kontsert
seltsimajas, puhkeõhtu bändiga Boomer
5.märtsil Aime Kapstase lapitehnikanäituse
avamine seltsimajas
7.märtsil kell 17 mälumäng seltsimajas
11.märtsil ühiskülastus Pärnu Kontserdimajja,
Cuarteto Latinoamericano, väljasõit kell 16.45
13.märtsil kell 14 Tornimäe rahvamaja
külalisetendus seltsimajas
13.märtsil kell 19 disko noortele
14.märtsil kell 15 emakeelepäeva üritus
seltsimajas
15.märtsil ühiskülastus Vene Teatrisse
Rakvere Teatri etendusele „Täismäng“, väljasõit
kell 17
17.märtsil ühiskülastus Pärnu Kontserdimajja,
BBC Shoti Sümfooniaorkestri kontsert, väljasõit
kell 13.30
17.märtsil kell 13.30 pensionäride tegevustund
seltsimajas
19.märtsil ühiskülastus Vanalinnastuudiosse
etendusele „Tipsutajad“, väljasõit kell 18
20.märtsil ühiskülastus Pärnu Endlasse
etendusele „Kordusabielu“, väljasõit kell 16.45
21.märtsil kell 12 mälumäng seltsimajas
21.märtsil Hiina teetseremoonia Teemajas,
Tallinnas

23.märtsil kell 17 kirjanduslik kohtumine Tiia
Kriisaga – küüditamisohvrite mälestuspäeva
tähistamine seltsimajas;
noorte ühiskülastus Linnahalli, muusikal
Grease, väljasõit kell 11;
osalemine Viljandi Ugala teatripeol, väljasõit
kell 16.30
Laululaagris Valtu seltsimajas Revalia Kammermeeskoor, TTÜ naiskoor ja kaitsejõudude
puhkpilliorkester
29.märtsil ühiskülastus Tallinna Linnateatrisse, „Bob teab“, väljasõit kell 16
31.märtsil ühiskülastus Tallinna Linnateatrisse, „Et keegi mind valvaks“, väljasõit kell 16
31.märtsil ühiskülastus Endla teatrisse
Rakvere Teatri etendusele „Ellumõistetud“,
väljasõit kell 16.45

Helgi SUSSI
Teatrihuvilisele!
Piletid on tellitud järgmistele etendustele:
Vanemuises „Lendas üle käopesa“, 4.aprill;
Estonias Vanemuise etendus „Bajadeer“,
10.mai;
Vanemuise rockmuusikal „Jeesus Kristus –
superstaar“, 19.juuni.
NB! Palun huvilistel piletid välja osta
13.märtsiks. Estonia kontsert-etendus „Aida“,
16.oktoober. NB! Palun huvilistel piletid välja osta
30.aprilliks.
Info telefonil 556 66 357

Helgi SUSSI

Lellerahval oma linn
Veebruarikuu esimesel nädalavahetusel leidis
Lelle alevikus aset tõeline “arhitektuuri möll”.
Nimelt oli välja kuulutatud suur lumelinna
rajamise päev. Vaatamata napile osavõtule
valmisid uhked lumekujud.
Keskpäeval oli Pihlaka tiigi kaldale kogunenud käputäis aktiivsemaid külaelanikke, nende
seas ürituse eestvedaja perekond Talu. Lelle POÜ
kaasabil transporditi eelnevail päevil tiigikaldale
koormate viisi lund, millest sai igaüks välja valida
endale meelepäraseima hunniku.
Väikeste labidakestega lastebande aitas
vanematele hoogsalt kaasa ja nii valmis naeru ja
nalja saatel uhke linnak. Kolm enamjaolt täiskasvanutest koosnenud meeskonda tegelesid
objektide draakon, liuväli, diivan ning kraanikauss kallal. Esimene neist üllatas oma suuruse
ja põlevate silmadega, teisele anti lõbus ilvese
kuju, viimaseid aga võiks iseloomustada kui
lumest näiteid kaasaegse tootedisaini kohta.
Kuigi kohalike huvi ürituse vastu oli piinlikult
väike, vooris lumelinnauudistajaid järgnevatel
päevadel tiigikaldal mitmeid.
Sponsorluse eest tuleb tänada nii Ilmataati
kui ka Lelle POÜ-d lumekoorma ja Lelle kooli sooja
tee, supi ja eriauhindade ning teemakohaste
kleebiste eest.
Lapsevanemad tegid oma põngerjate koolitee
kahtlemata hoopis rõõmsamaks – jääb ju linnak
otse kooli ja lasteaeda viiva tee äärde.
Kogu ehitajatejõuk jäi päevaga ülimalt rahule
ning ühiselt loodeti järgmisel talvel ürituse vastu
suuremat huvi.

Regina KAAL,
Osavõtnu

Kas õpilasel on
lemmikõpetaja ?
Lemmikõpetaja kõlab paremini kui lemmikõpilane. Ei saa ju oma õpilastest kedagi pidada
lemmikuks selle sõna igapäevases tähenduses.
Paljudel meist on oma lemmiknäitleja, lemmiklaulja, lemmikkirjanik, keda eelistame, ikka näha,
kuulda või lugeda soovime. Lemmiklille imetletakse, lemmiklooma hellitatakse. Lemmikut peetakse teistest lähedasemaks, armsamaks.
Ometi on õpetajaid, kelle töö teeb erilist rõõmu, muudab õpetajatöö väga südamelähedaseks.
Sellest, mis õpilastele heameelt teeb, mis
õpetaja juures meeldib, tahaksin mõne reaga
ütelda:
Õpilasele meeldib, kui õpetaja on loomulik.
Minu meelest tähendab see ennekõike seda,
et ta ei häbene olla noor, nii vana, kui tal on
aastaid. Vastastikune mõistmine. Õpetajaks
olemine ei tähenda, et tuntakse oma eriala.
Õpilasi ja õpetajat lähendab sõpradeks
õppeaine. Õpetaja kõige suurem poolehoid ja
lugupidamine õpilase vastu ilmneb nõudlikkuses,
võimetekohase töö andmises ja ikka rohkemaks
innustamises.
Õpetajale võib väga lähedane olla ka õpilane,
kellest on teada, et tema kodused olud on palju
kitsamad kui teistel.
Lapse mure on ka õpetajal südamel. Selline
õpetaja ongi Valli Kuldsepp.
Õnne sulle, palju tervist ja häid töövõite
hariduspõllul.
Sinu kolleegid ja õpilased Eidaperest.

Inge PULLAT,
Eidapere Kooli direktor
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Õnnitleme
Säragu su silmis ikka
päiksekuld,
olgu sinu hinges särtsu ja
nooruslikku tuld!
90
Bernhard Reino
27.märtsil Kalbu külas
85
Laine Kõrtsini
20.märtsil Kumma külas
Evald-Robert Vallimaa
30.märtsil Lelles
70
Meeri Dederer
1.märtsil Hertu külas
Evi Angerma
10.märtsil Kumma külas
65
Malle Raid
5.märtsil Keavas
Hilma Kaljula
13.märtsil Kehtnas
Matti Lips
13.märtsil Keavas
Harry Smitt
15.märtsil Kumma külas
Hain-Andres Kesküla
22.märtsil Kehtnas
Eevi Laur
28.märtsil Lokuta külas
Maie Küla
30.märtsil Kehtnas
60
Galina Põldme
8.märtsil Kaereperes
Helle Flaur
15.märtsil Pae külas
Sirje Kutser
26.märtsil Keavas
Ants Väljaots
30.märtsil Lokuta külas

Teated, kuulutused& õnnitlused
KUULUTUSED
Müün villaseid kootud
sokke igas suuruses.
Kehtna, Staadioni 3-24
Tel 048 75 144
Koidu

Lõikan viljapuude oksi.
Revali talu, Sooaluste küla.
Tel 489 8414, 5568 8239.
Enn Viitkar.
Osutan inimeste ja
ratastooli veo teenust
väikebussiga (4 kohta).
Võtke ühendust
tel 564 90 958

TÄHELEPANU MALEHUVILISED!
NAISED, MEHED,
NEIUD, NOORMEHED!
KEHTNA VALLA MALETURNIIR
on 20. märtsil 2004
algusega kell 12.00
KEHTNA LASTEAIA “SILLER” RUUMIDES.
Info Helju Reitsak 523 6477

26.märtsil kell 13 kohtub
Kehtna Valla Invaühing

proua Mallega
(vanas lasteaias
klubi ruumis).
Kõik huvilised on oodatud.

Registreeritud
sünnid

Martin Lehtsaar
29.jaanuaril Lelle
Andre Brovkin
2.veebruaril Kalbu külasse
Monika Meinberg
8.veebruaril Pae külasse
Rael Pahk
18.veebruaril Kaereperre

… taas löövad kellad….ma nii kuulen….
Mul on olnud õnn jagada paljude inimeste kaunimaid hetki
nende pulmapäeval nii pilli- kui isamehena. Nostalgiast
kantult kutsun teid kõiki koos laste ja pildi-, filmi-, videojmt ürikutega neisse aegadesse tagasi.
ÜRITUS TOIMUB Kehtnas Café Olees emadepäeval, 2.
mail algusega 14.00.
Minu kontaktandmed: gunnar.kure@mail.ee; tel 551 3854
Lugupidamisega:
Gunnar KURE

Kui korter hakkab ahistama, mõtle vähe avaramatele
võimalustele! Keava ridaelamud lähevad sel´aastal loosi, nii
et….
Huvi korral kontakteeru!
E-mail: fun.vuti@mail.ee; tel. 551 3854

Piirkondlik
metsandusspetsialist
Luule Spalle
teenindab Teid E 9-16
(lõuna 12-13),
K 9-12 .

AARE
KODUVIDEOSTUUDIO ON
TEILE ABIKS, KUI
SOOVITE:
-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.

Mälestame lahkunuid
Vassili Kivi
(22.06.1941 - 31.01.2004)
Lellapere külast
Vaike Loitjärv
(10.02.1943 - 02.02.2004)
Kalbu külast
Uko Pärnapuu
(29.09.1940 - 08.02.2004)
Kõrbja külast
Marfa Pärt
(25.08.1916 - 09.02.2004)
Lellest
Ants Allikvee
(12.07.1945 - 16.02.2004)
Kehtnast

