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Ülestõusmispühadest
rõõm ja õnnetunne

Neil pühadel on palju nimesid: ülestõusmispühad, lihavõttepühad, munapühad, kiigepühad,
kevadpühad.
Nimi “ülestõusmis” tähendab, et Jeesus Kristus on surnust üles tõusnud. Lihavõtted tähendab, et tohib liha võtta, st et kevadine paast on
lõppenud.
Lihavõttepühade üks pool on kristlik, st
Kristuse surmast ülestõusmine, teine seostub
kevade sünniga, looduse ärkamisega talvest.
Need kaks poolt sobivad hästi kokku.
Lihavõttepühade sümbolid muna, jänku ja
kiikumine tähendavad viljakust ning sigimist.
Muna on viljakuse sümbol, sest kogu maailm
sünnib ju munast. Jänes on väga sigiv loom,
seega sigivuse sümbol. Samuti kiik. Lõunapoolses Euroopas on ülestõusmispühad kõige
tähtsamad pühad aastas. Pole seal ju suurt vahet
talvise pimeduse ja kevadise valguse vahel.
Inimestele on tähtis, kuidas maa ärkab uuele elule.
Meil siin Eestimaal ja üldse põhja pool on oluline
valgus, st päikesepaiste. Meie tähtsamad pühad
on jõulud, jaanipäev, lihavõtted on kolmandal
kohal.
Meil on riigipühaks Suur Reede. Vanarahvas
on öelnud: “Suur Reede on nii suur püha, et isegi
rohi sel päeval ei kasva.”
Piiblis ei leidu nimetust “lihavõtted”, mida aga
paljudes maades kasutatakse. See püha on oma
nime saanud paganliku koidu- ja kevadjumalanna
Ostara järgi. Ostara oli see, kes võttis vastu
Balderi, keda tema puhtuse tõttu kutsuti Valgeks
Jumalaks ja ka Päikese Jumalaks, sest tema laup
andis inimkonnale valgust.
See paganlike kommete omaksvõtt selgitab,

kuidas on tekkinud lihavõttepühade sümbolid
nagu lihavõttemunad, -jänesed ning ristikujutisega saiakesed. Algkirik püüdis järjekindlalt
anda nendele säilinud paganlikele tavanditele
kristlikku tähendust. Lihavõtetele oli uut tähendust kerge anda. Rõõm tõusvast päikesest ja
ärkavast loodusest pärast talvist aega sai rõõmuks tõusva päikese üle ning Kristuse hauast
ülestõusmise üle.
Maailm sünnib ju munast.
Nädalat palmipuudepühast kuni lihavõttepühadeni nimetatakse suureks nädalaks. Palmipuudepüha, lihavõtte-eelne pühapäev on saanud
nime Jeesuse Jeruusalemma saabumise puhul
teele puistatud palmiokste järgi. Suurel Neljapäeval antakse Jeesus Kristus ära ja Suurel Reedel lüüakse risti. Vaiksel Laupäeval on ta surnud
ja saatanlikud jõud valitsevad maailma.
Esimese lihavõttepüha hommikul tõuseb suur
rõõm, sest koos päikesetõusuga tõuseb Jeesus
Kristus surnust üles. Siit on ka nimetus “ülestõusmispühad”.
Arvatakse, et rõõm ja õnnetunne, mis nende
pühadega kaasnevad, on piisav õigustus ka
nende tähistamiseks.

JeesusTreff
vt ka http://jeesustreff.usk.ee
“Sest nõnda on Jumal maailma armastanud,
et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski,
kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal
oleks igavene elu! Sest Jumal ei ole oma Poega
läkitanud maailma, et ta maailma üle kohut
mõistaks, vaid et maailm tema läbi õndsaks
saaks!”
Jh.3,16-17

KUI SÜDA VALU TUNNEB
1. Kui süda valu tunneb,
kui silmis lein ja nutt,
kui ahastama sunnib
mind minu süü ja patt,
siis Kolgatale tulen
ma oma koormaga,
seal risti alla panen
ma valust murtud ta.
2. Siis Jeesu silmad hellad,
mu peale vaatavad –
ja kõik mu rasked võlad
Ta käed mult võtavad.
Ta õnnistades saadab
mind käima usuteel.
Mul kilbi varjuks annab,
teelt rõhub vaenuväed.
3. Oh võiksin kauaks jääda
Su risti najale,
mu Jeesus, kuni häda
on läinud kaugele.
Vast siis ma üles tõusen,
kui rahu tunneb rind
ja rõõmsal häälel hüüan:
“Mu Issand päästis mind!”
Viis: “Munich (Meinigen”
Meinigen Gesangbuch, 1613.
Seade: Felix Mendelssohn, 1809-1847.
Viide: paralleelviisiks võib kasutad
“ Mis vaevab sinu südant”.

RIST
Nii palju on maailmas –isme,
et igaüks vist mingi –ist.
Veel rohkem on maailmas riste –
igaühe jaoks vähemalt rist.
Kes läheb ja kannab, see usub.
Ses usus, ma usun, on õnn.
Kuid aimus kord tuleb ja rusub,
et oled vaid tuimsõge sõnn.
Siis virutad kandami seljast.
Sõõrmeis maailm ja vabadussõõm.
Ja kõik, mida seni sa peljand, –
puhas enesetunnetusrõõm.
Kuid jumal vaid sedavõrd jumal,
kui raudne tal endasse usk.
Ning lõputult saab ainult rumal
olla endale valu ja lust.
Juba hakkab sind painama vahel
mingi nüridalt nimetu tusk:
oled omandand suurima pahe –
igasugune puudub sul usk.
Käidud teel siis tagasi tõttad:
sinu rist sulle meenus vist.
Aga teelt pole midagi võtta:
juba korjatud üles su rist.
/Arvi Siig/
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VALLAVALITSUSES
09.03.2004
Vallavalitsus vaatas läbi laekunud avaldused
ning edastas maataotluse volikogu maakomisjonile ning elamispinna laiendamise avalduse
valla sotsiaalteenistusele.
Otsustati korrata Paluküla Puhke- ja Spordikeskuse detailplaneeringu avalikku väljapanekut
ja arutelu. Valla pearaamatupidaja ettepanekul anti
välja korraldus vallavalitsuse hallatavate asutuste
raamatupidamise ümberkorraldamise kohta ning
sotsiaalnõuniku ettepaneku alusel määrati kahele
puudega isikule hooldajad. Vallavalitsus kuulas
ära maanõunik Heik Pasti informatsiooni Kehtna
aleviku Nooruse tänava vaba krundi riigile
ülemineku ning Paluküla detailplaneeringus
tehtud muudatuste kohta. Anti nõusolek maa
ostueesõigusega erastamiseks:
Asta Saar Ingliste küla Mäeotsa
Priidik Riismets Ingliste küla Vare
23.03. 2004
Vaadati üle valla arengukava tegevuskavasse
komisjonide poolt tehtud muudatused ning

Ametlik
otsustati tulla teema juurde veelkordselt järgmisel
istungil. Valitsuse liikmed kuulasid ära jurist Veljo
Väärsi vallavara valdamise, kasutamise ja
käsutamise korra uue redaktsiooni versiooni.
Eelnõu läheb pärast täienduste sisseviimist
arutlusele valitsuse järgmisele istungile. Valitsus
määras jäätmekäitluse eest vastutavaks isikuks
vallas keskkonnainspektor Ülari Luisu. Nõustuti
kauplemislubade väljaandmisega OÜle Dardanus,
Hepa ja TooRa .Rahuldati korvpalliklubi Rapla ja
Rapla Kirikumuusika festivali toetuse taotlused:
Valitsus kinnitas volikogu sotsiaalkomisjoni 11.03.
2004.a ning enampakkumiskomisjoni 12.03.
2004.a.protokolli. Vaadati läbi volikogu poolt
suunatud rahvaalgatuse Kehtna aleviku
kalakioski energiaga varustamise taastamise
kohta ning otsustati OÜle Kaaviar hüvitada veeja kanalisatsiooni ühenduse taastamiseks tehtud
kulutused. Kuna osaühing sai elektrienergia enne
aleviku kanalisatsiooni rekonstrueerimist teise
tarbija kaudu ning ei olnud Eesti Energiaga
liitunud, tuleks nüüd tasuda liitumistasu ning
sõlmida ametlik liitumisleping.

Senised kauplemisload kaotavad kehtivuse
Kaupluste, toitlustus- ja teenindusettevõtete
senised kauplemisload muutuvad kehtetuks.
Nende asemel antakse välja uued.
See on üks olulisemaid sätteid uues Kaubandustegevuse seaduses, mis hakkab kehtima 15.
aprillist 2004 koos Majandustegevuse Registri
seadusega.
Seaduse järgi saavad ettevõtted tegevusload
ja kantakse uude nimekirja, Majandustegevuse
Registrisse. See toimub terve aasta jooksul, uued
load ja registrikanded peavad olema tehtud
15.aprilliks 2005. Ilma Majandustegevuse
Registrisse kandmata ei tohi ükski ettevõte
tegutseda hulgikaubanduse, jaekaubanduse,
toitlustamise, tellimustööde valmistamise ja isikuning iluteenuse alal. (Tänava- ja turukaubanduses
ning avalikkusele mittesuunatud kauba müügiks
pole registreerimist vaja).
Seadus laiendab oluliselt vallavalitsuse õigusi
ja kohustusi kaubandustegevuse korraldamisel.
Vallavalitsus võib oma otsusega tühistada või
muuta registrikande sisu (see tähendab lõpetada
või piirata kaubandustegevust) juhul kui kaupleja
on korduvalt rikkunud müügile esitatavaid
nõudeid, samuti aga ka juhul, kui kauba või teenuse müük tegevuskohas kahjustab tegevuskoha läheduses elavate või pidevalt viibivate
inimeste huve. Näiteks võib vallavalitsus oma
otsusega lõpetada või piirata alkoholimüüki
elurajoonides või lasteaedade ja koolide
läheduses.
Seadus määrab ära ka kaupluse, kioski ja
rändkaupluse mõiste. Kaupluse tunnus on
müügisaal, s.t. ruum, kuhu ostja siseneb kauba
valimiseks. Alkohoolseid jooke võib müüa ainult
kaupluses. Seega peavad lõpetama alkohoolse
joogi ära müügikohad, kus ei ole müügisaali.
Rangemad ja täpsemad reeglid seab seadus
tänava- ja turukaubandusele. Vallad peavad
määrama konkreetses kohas tänava- ja

turukaubanduse korraldaja, kes annab kohapeal
kauplemisloa, korraldab kauplemise üle järelvalvet, määrab müügipileti hinna ja kasseerib
raha. Kehtna vald pöördub Eidapere, Ingliste,
Kaerepere, Kehtna ja Lelle firmade ja ka elanike
poole, kes tahaksid hakata tegelema kohapeal
tänavakaubanduse korraldaja ülesannete täitmisega. Selleks sobib hästi näiteks tubli ja agar
kaubandustöötajast pensionär, aga ka kohalik
külaselts. Lepime kokku tegevuses ja rahastamises. Helistage telefonil 487 5660.
Seadus näeb ette väga suured trahvid
rikkumiste eest. Vallavalitsus, tarbijakaitse ja
politsei peavad hakkama edaspidi tihedamalt
koos töötama.
Kuna seadus on veel värske, on mitmed sätted
veel ebaselged ja vajavad täiendamist ning
lahtiseletamist. Koos Raplamaa Tarbijakaitseameti peainspektori Malle Vassiljeviga korraldab
vallavalitsus kindlasti aprillikuus kaupmeestele
eraldi uue seaduse alase teabepäeva ja konkreetsetest uutest nõuetest kirjutame täpsemalt ka
Valla Vaatlejas.

Jaak VITSUR

VALLAVOLIKOGUS
16.märtsi volikogu istungil arutati, otsustati:
Kinnitati vabade metsamaade taotlejate
nimekiri. Võeti vastu otsus Paluküla Puhke- ja
Spordikeskuse detailplaneeringu vastuvõtmise
ja avaliku väljapaneku kordamise kohta. Eelnevalt
puudusid Raplamaa Keskkonnateenistuse ja
Muinsuskaitseameti kooskõlastused. Uuesti
väljapandavas detailplaneeringus on juba
arvestatud kooskõlastustes märgitud kitsendustega. Planeeringu väljapanek toimub
29.märtsist kuni 12.aprillini Kehtna vallamajas ja
Rapla Keskraamatukogus. Avalik arutelu viiakse
läbi 27.aprillil kell 10.00 Kehtna vallamajas. Samas
kinnitati Paluküla Puhke- ja Spordikeskuse
keskkonnamõju hindamise aruanne. Vallale
kuuluv munitsipaalkorter aadressil Kooli 13-17,
Kehtna alevik, muudeti sotsiaalkorteriks. Võeti
vastu Kaerepere aleviku Kase tänava detailplaneering ja pandi avalikule väljapanekule
29.märtsist kuni 12.aprillini Valtu Rahvaraamatukogus. Planeeringu avalik arutelu toimub
28.aprillil kell 10.00 Valtu Rahvaraamatukogus.
*****
Praegu tegutsev volikogu koosseis tuli
esimesti korda kokku oktoobris 2002. Käesoleva
ajani on toimunud 18 volikogu istungit. Kaks
liiget on tagasi astunud. Jaanuarist 2003 võtab
volikogu tööst osa Ain Sildoja. Jaanus Kaljula
kuulub volikogu koosseisu juunist 2003.
Volikogu liikmete osavõtt istungitest
Nimi
Osaletud istungite arv
Tõnis Blank
17
Peeter Erikson
10
Viktor Ivanov
12
Eero Kalberg
9
Jaanus Kaljula 7 (osaleb juunist 2003)
Ilmar Kell
16
Tõnis Kurisoo
17
Ago Kuus
17
Pille Laos
16
Mariina Madisson
13
Eevi Mahoni
18
Toivo Niinemets
17
Illar Olesk
9
Priit Orupõld
17
Õie Paaslepp
17
Priit Reinaus
17
Ain Sildoja
13 (osaleb jaan 2003)
Rein Tamme
17
Raul Velleste
15

Korterelamute toetuste
andmine algab jälle!
Alates 22. märtsist hakkab jälle avalduste
vastuvõtmine riiklikele toetustele korterelamute tehniliseks ülevaatuseks ja renoveerimiseks.
Toetusi antakse korteriühistutele läbi
sihtasutuse Kredex. Avaldusi võetakse vastu ja
antakse täpsemat teavet Kehtna vallavalitsuses
telefonil 487 5660.

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

Seoses teede lagunemisega on
alates 30.märtsist k.a valla kohalikud maanteed suletud sõidukitele
tegeliku massiga üle 7 tonni.
(Teeseadus RT I, 1999, 26, 377 §37
p2)
Kehtna Vallavalitsus

Jaak VITSUR

Trükkinud Vali Press Põltsamaa

Teave
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Vee- ja kanalisatsiooni kompleksteenusele tuleb suvest alates uus hind
Kehtna Vallavalitsus kinnitas Kehtna Elamu
OÜ ettepanekul Kehtna aleviku vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad, mis hakkavad
kehtima alates 01. juulist 2004.
Kuupmeetri eest
Käibemaksuga
Vesi
4.80 5.65
Kanalisatsioon 10.63 12.55
Kokku
15.43 18.20
Vee- ja kanalisatsiooniteenuste praegused
hinnad kehtivad alates 2000.aastast.
Veehinna tõus on põhjendatud eeskätt riigi
poolt nõutavate veeressurssi kasutamise maksu
ja saastemaksu järjekindla tõusuga. Nii tuli
Kehtna Elamul maksta 2000.a. ressurssi- ja
saastemakse vee- ja kanalisatsioonihinna pealt
kokku 51 400 krooni, 2004.a. aga planeeritavalt
120 000 krooni. Kehtna Elamul puudub oluline
võimalus mõjutada ressurssi- ja saastemaksu
tõusu.
Vee hind 4. 80 krooni kuupmeetri eest on
vastavuses ka Kehtna aleviku ühisveevärgi- ja
kanalisatsioon arengukavaga, mis on vastu
võetud Kehtna vallavolikogu poolt 2003.a.
lõiguga 6.6.2 “Prognoositavad tariifid”.
Kanalisatsioonihinna tõus on planeeritud
seoses 2004- 2006.a. läbiviidava Kehtna aleviku
kanalisatsiooni süsteemide rekonstrueerimisega.
Rekonstrueerimine toimub Euroopa Liidu eelstruktuurifondi ISPA rahadega, vallal tuleb

Rongiliikluse
korraldamisest
Lelleni

Vallavalitsus pöördus Lelle rahva palvel
Edelaraudtee ASi poole palvega pikendada
rongide liikumist Lelle alevikuni.
Edelaraudtee AS vastas meile oma 24.märtsi
kirjas järgmist:
“Kaalusime esitet ettepanekuid põhjalikult
ning selle tulemina teatame järgmist:
Tallinn-Rapla reiside 233, 234, 235, 236
pikendamine Lelleni peaks olema tehnilises
plaanis põhimõtteliselt võimalik ilma väga suurte
ümberkorraldusteta muu reisirongiliikluse osas.
Varasema kogemuse põhjal võib prognoosida, et piletimüügi tulu Lelle-Rapla lõigul
katab sõidukulud kuni 10% ulatuses. Kuna
Edelaraudtee AS eelarves ei ole ette nähtud
vahendeid täiendavate kulude katmiseks, puudub
meil täna kahjuks võimalus Teie poole pöördunute soovile vastu tulla.”
Alla on kirjutanud reisijateveoteenistuse
direktor K.Pukka

tasuda omaosaluse korras 12.5% ehitustööde te suurus on 960 000 krooni, mis on kavandatud
maksumusest.
tasuda Kehtna Elamu OÜ eelarvest. Vastav
Kehtna vallavalitsus ja vallavolikogu pidasid
summa on Kehtna Elamu OÜ poolt kalkuleeritud
õigeks, et vastava omaosaluse 2004.a. katab Keht- uue vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna sisse.
na Elamu OÜ, kelle hakkavad kuuluma rekonstTeenuste hindade tõus ei sea Kehtna elarueeritavad trassid ning kellel on võimalus need nikke ebavõrdsemasse olukorda kui teiste Raplakalkuleerida teenuste omahinda. Omaosaluse maa valdade elanikke, vee- ja kanalisatsioonikatmine valla eelarvest oleks väga pingutav, teenuste komplekshinnad Kehtnas on praeguse
selleks tuleks kas oluliselt hakata vähendama
seisuga praktiliselt kõige madalamad kogu
muid kulusid või võtma ülemäära suures summas
maakonnas. Kompleksteenuse hinna tõusuga
laenu.
planeeritava 18.20-ni oleme maakonna keskmisel
2004.a. valla eelarves ei ole vastavat valla
aritmeetilisel tasemel.
omaosalust valla kuludesse planeeritud. KulutusVee- ja kanalisatsiooniteenuste hindade olukorda Rapla maakonna valdades 12. veebruaril
2004 läbiviidud telefoniküsitluse põhjal
Teenuse hind eesti kroonides kuupmeetri kohta
VALD
Vesi Kanal Käibem
Kokku
Abonenttasu Märkus
Juuru
9
15
4.32
28.32 1.-kr/ m³
Järva-kandi
5.50 8.40
2.50 16.40 32.65 Alates 1. juunist
Märjamaa 7.10 8.40 2.80
18.30
Kaiu
17.00 Uus hind 20.00 al.1.juunist
Kohila
7.30 9.15 2.95
19.40
Vigala
5 (6) 7.(8) 2.15 (2.50)
14.15(16.15) Uus hind kavandamisel. Sulgudes hind
asutustele
Rapla
7.20 10.45 3.16
20.81 Alates 01.jaan
Raiküla 6.30 10.45 3.05
18.80
Käru
4.20 6.30 1.90
12.40 Uus hind kavandamisel

Jaak VITSUR

Jüripäeval, 23. aprillil
leiab esmakordselt
Raplas aset suur tööturg
Rapla Maavalitsus ja Raplamaa Arendus- ja
Ettevõtluskeskus (RAEK) koostöö-partneritega
on esmakordselt viimas ellu tööhõivealast
projekti Raplamaa Tööturg „TÖÖ OTSIB
TEGIJAT!“ Rapla Haldushoones 23. aprillil
2004.a. kella 13.-18.-ni. Projekti ellukutsumise
eesmärgiks on luua eeldused selleks, et tööandjal
ja tööotsijal oleks võimalus kohtumiseks.
Tööturu edukus sõltub Teie kaasabist.
Koostöös saame ellu viia maakonna tööhõivealase suursündmuse.
Mida selleks vaja?
Tööturu korraldajad pöörduvad ASUTUSTE
JA ETTEVÕTETE POOLE ettepanekuga,
osaleda tööturul.
Kas teie asutuses/ettevõttes on vakantseid
töökohti, kas püsivaid, hooajalisi või osalise
tööajaga? Vajate oma asutusse/ettevõttesse
kvalifitseeritud tööjõudu? Siis tooge informatsioon selle kohta TÖÖTURULE! Soovite
tutvustada oma asutust/ettevõtet, tutvuda
tööotsijatega kohapeal? Pakume selleks teile
võimalust, kui tulete tööturule oma esitluse,
väljapaneku ja vakantsete töökohtadega! Pole
tähtis mitu vaba töökohta on hetkel, andke oma
tegemistest ja plaanidest tööotsijale märku!
Tööturul toimuvaga saate tutvuda RAEK- I
koduleheküljel www.raek.ee
Kehtna valla ettevõtjad ja asutused, kes on
huvitatud tööturul osalemisest, palutakse
helistada vallavalitsusse telefonil 487 5660 või
saata e-mail aadressil jaak.vitsur@kehtna.ee

KEHTNA KUNSTIDE KOOL
kutsub kõiki huvilisi
LAHTISTE USTE PÄEVALE
10.mail algusega kell 14.30
·Võimalus külastada kitarri-, klaveri-,
kunsti-, laulustuudio-, muusikaloo- ja
solfedžotunde
·Kell 16 väike kontsert muusikaõpilastelt
·Näitus kunstiklassi õpilaste töödest

KEHTNA KUNSTIDE KOOL
võtab 2004/2005 õppeaastaks vastu uusi
õpilasi
klaveriklassi (7-10a)
kitarristuudiosse (9-18a)
kunstiklassi (alates 8a)
laulustuudiosse (alates 7a)
VASTUVÕTUKATSED muusikaerialadele
13.mail kell 17-18.
Ette valmistada üks laul esitamiseks.
*****
Kunstiklassis õppida soovijatel tuua kooli
2 joonistust 14. maiks
*****

KEHTNA KUNSTIDE KOOL
kuulutab välja konkursi
· kitarriõpetaja (0,318)
· klaveriõpetaja (0,954)
ametikoha täitmiseks alates
1.septembrist 2004.a.
Eeldame erialast haridust, soovitavalt
eelnev töökogemus erialaõpetajana.
Kandidaadil esitada kirjalik avaldus,
elulookirjeldus, haridust tõendavate
dokumentide koopiad
30.aprilliks aadressil Kehtna Kunstide
Kool, Lasteaia 5, Kehtna 79001 või e-postiga
kunstidekool@hot.ee
Info telefonidel 4875 221 või 565 63202
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Tervis

SAMMUD SÜDAME HEAKS

Kutsume
tähistama
Südamenädalat
18.-25.aprill 2004
Südamenädal on igal aastal olnud üks ilus
ühendatud jõudude aeg, aeg mitmekesisteks
südamele headeks tegudeks. Parim aeg tervislikuks “tärkamiseks” ja “ärkamiseks”.
Südame hea tervise nimel tasub virgutada
mõtet ja meelt ning nuputada, milliseid samme
oleks tark astuda. Mida on võimalik teha
igapäevase liikumise, toitumise, suhtlemise abil,
meie elukorralduse kaudu tervikuna. Südamenädal on aeg nendele teemadele suurema tähelepanu pööramiseks.
25.aprillil Valtu Spordimajas algusega kell
12 südamenädala suurüritus meie vallas – väga
palju erinevaid võistlusi, liikumismänge,
atraktsioone, võimalik kontrollida tervist jpm.
Jälgi reklaami ja tule ise ka osalema!

Avati infovärav
Mul on hea meel teada anda, et Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutus on avanud Maakondlike
arenduskeskuste võrgustiku kodulehekülje
Maakondlike arenduskeskuste infovärav
aadressil http://mak.eas.ee
Infoväravast leiate infot kõigi peamiste Eesti
taotlejatele kättesaadavate rahastamisvõimaluste
kohta. Rahastamisallikate info on toodud
vastavalt sihtrühmadele “Avalikule sektorile”,
“Mittetulundusühendusele” ja “Ettevõtjale”
teemavaldkondade (Infrastruktuur ja investeeringud, Keskkond, Haridus jne) kaupa. Lisaks
soovime infoväravas pakkuda toetavat
informatsiooni projektide ettevalmistamiseks ja
läbiviimiseks (muu hulgas projektide läbiviimisel
sagedamini vajalike lepingute näidised, riiklikud, regionaalsed- ja kohalike omavalitsuste
arengukavad jne). Selle informatsiooni leiate
infoväravast alajaotuse “Vajadused” alt.
Infovärav on ühtlasi maakondlike arenduskeskuste võrgustiku koduleheks ning siit leiate
nii arenduskeskuste teenuste kirjeldused kui ka
kontaktandmed. Samuti on sellelt lehelt kättesaadavad erasektori konsultantide kontaktandmed. Tagasiside ja ettepanekud infovärava
kohta on oodatud aadressil infomak@eas.ee

Marge SARGMA
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
projektijuht
marge.sargma@eas.ee

Meilivad:
Olen seotud Kehtna Kooli tänavaga ja ei ole
nii mõttetut ristmikku, kui teil seal on, kuskil mujal
(Rapla ringteel on küll ka samasugune) Eestis
näinud! Talvel ei ole seda üldse võimalik
rakendada ja kuna peale otse sõitmise (küll ka
tagasi) muid pöördeid niikuinii teha ei saa, siis
kas teil tõesti ei olnud raha mujale kulutada!!!!
Pakun välja, et see mõttetus läks maksma ca 10000
kr ringis! Tehnikumi ees üks ringtee juba on, äkki
oleks aidanud! Olgem praktilisemad, edu
soovides:

T.MICHELSON

Doonor on elupäästja!
Inimelude päästmiseks ei ole alati vaja sooritada
kangelastegusid. Haiged vajavad doonoriverd
iga päev ning seega on Sinu annetus hindamatu
väärtusega.

TULE DOONORIPÄEVALE!
Verd saad anda kolmapäeval, 14. aprillil kell
10.00-15.00 Kehtnas võõrastemajas “Varjula”
(Pargi tn 3). Tule koos sõbraga!
Võta kaasa isikut tõendav dokument.
Tule doonoriks, kui oled • terve, puhanud ja
söönud • kehakaaluga üle 50 kg • 18-60 aastane
Enne vere andmist väldi ravimite tarvitamist. Kui
tarvitad ravimeid, võid enne vereloovutust
konsulteerida verekeskuse meditsiinitöötajaga
telefonil (0) 697 7001. Ära tarvita aspiriini 5 päeva
enne vereloovutust. Rasestusvastased vahendid
ei takista vereloovutust.Ära tarbi alkoholi ega
narkootilisi aineid vereloovutusele eelnevatel
päevadel. Ära suitseta enne ja pärast vereloovutust ~2 tundi, sest verre sattunud nikotiini
mürgine toime ohustab haigeid, eriti imikuid, ja
ka sinu tervist, iseäranis vahetult pärast
vereandmist.
Sa ei sobi doonoriks, kui oled:
• nakatunud HI-viirusega või arvad, et võid
olla HI-viiruse kandja

• põdenud või nakatunud hepatiiti ehk
viiruslikku kollatõppe või arvad, et oled
hepatiidiviiruse kandja
• kasutanud nõelaga süstitavaid uimasteid
• omanud rohkearvuliselt seksuaalpartnereid
• mees, kes on olnud seksuaalvahekorras teise
mehega
• prostituut
• olnud seksuaalvahekorras eelpoolnimetatud
isikutega
Doonorlus tähendab ainulaadset võimalust
kinkida oma veri tundmatule abivajajale. Doonori
võimuses on päästa elu, sest doonori annetatud
verd saab kasutada operatsioonidel, sünnitustel,
patsientide raviks verejooksul, raske trauma,
põletuste ja erinevate haiguste puhul.
Veretoodetele pole leiutatud tehis-alternatiivi.
Ühe inimese vereloovutus võib päästa nelja-viie
patsiendi elu. Vereloovutamine on vabatahtlik
ning tasustamata tegu, mis annab doonorile hea
enesetunde.

Põhja-Eesti Verekeskus
Tel 697 7001
www.verekeskus.ee

RAPLAMAA ELANIK ON TEADLIKUM KUI
KESKMINE EESTLANE!
Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring 2002.a. kevadest näitab seda, et
Rapla maakonnas on inimesed teadlikumad ja
käituvad paremini kui Eestis keskmiselt.
Helkuri omamine ja kandmine on suurenenud
– võrreldes 2000 aastaga, mil meestest kasutas
helkurit peaaegu alati 16% ja naised 20%, siis
2002.aastal on helkur 35% meestest ja 52%
naistest, mis ületab eesti keskmise näitaja tunduvalt (meestel 21% ja naistel 36%). Kõige
hoolsamad ja vastutustundlikumad on inimesed
vanuses 35-44.
Samuti on Raplamaa elanik tublim kui
keskmine eestlane turvavöö kasutamise osas:
meestest kasutavad turvavööd esiistmel alati 84%
ja naistest 89% . Tagaistmel kasutatakse kahjuks
turvavööd kogu aeg vähem ehkki taga on sama
ohtlik olla turvavööta kui ees, lisaks on lahtiselt
olev inimene taga juhile väga ohtlik – avarii puhul
tuleb juhile selga mitmetonnine surmavalt ohtlik
raskus. Raplamaa inimesed siiski on teadlikumad
kui keskmine eestlane – meestest kasutab turvavööd tagapingil 21% ja naistest 25 % (eesti

näitajad 16% ja 22%). Noored vanuses 16-24 on
kõige hooletumad.
Õnnetusjuhtumeid sportimisel on meil aga
märksa rohkem kui mujal – kas see on tingitud
suuremast spordilembusest? Viiendikul meestest
(19,5%) on juhtunud spordivigastusi 2002.aastal,
naistel 8% . Naistel juhtub õnnetusjuhtumeid
kõige sagedamini kodus ( 26,3%).

JOOKSUSÕBRA
MEELESPEA
Kui su eesmärk on saavutada hea vormisolek
ja parandada enda välimust ehk kehakaalu normis
hoida, pead sa treenima vähemalt kolm korda
nädalas kestvusega 30 minutit ja intensiivsusega,
mis on 60-70% sinu maksimaalsest südame
löögisagedusest. See tsoon on väga efektiivne
kehakaalu vähendamiseks, kuna sooritava
kehalise pingutuse energeetiline kindlustamine
tagatakse peamiselt organismi rasvavarude arvel.
Selline treeningkoormus on ka esimene samm
südamevereringe süsteemi tugevdamiseks.

Valla sotsiaalteenistus pakub
noortelaagri tuusikuid:
Valgemetsa noortelaager – 10 tuusikut
8.-17.juuni, 7-14aastastele, tuusiku hind 1700 kr, sellest tasub lapsevanem 300 kr

Urumarja noortelaager – 8 tuusikut
6.-14.juuni, 7-15aastastele, tuusiku hind 1755 kr, sellest tasub lapsevanem 300 kr
Kiirustage vallamajja avaldust esitama, tuusikuid on vähe.

Mare KÄPP
Tel 487 5357

Teave@ politsei
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Kehtna valla jäätmemajandusest
Käesoleva aasta maikuust suletakse Rapla
vallas Mäepere prügila ja sellest ajast ei võeta
enam vastu jäätmeid sinna ladestamiseks.
Samas kohas hakkab tööle Rapla Jäätmejaam,
mille omanikeks on Raplamaa 6 omavalitsust,
sealhulgas ka Kehtna Vallavalitsus.
Ka Rapla Jäätmejaama saab üle anda jäätmeid, samuti saab sinna viia ohtlike jäätmeid.
Samuti hakkab 1.maist kehtima uus Jäätmeseadus, mille järgi on nüüd jäätmevaldajal
kohustus liituda korraldatud jäätmeveoga s.t
sõlmida leping jäätmevedajaga jäätmete veo
kohta. Uue Jäätmeseaduse §69 lg 2 järgi on
jäätmevaldaja ka korteriühistu, selle puudumisel ka kinnisasja omanik, millel asub suvila,
elu- või äriruum.
§ 69 lg 4 järgi võib valla- või linnavalitsus
erandkorras ja teatud tähtajaks jäätmevaldaja
lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks
tema põhjendatud avalduse alusel, kui ta korraldab jäätmekäitluse ise, esitades üks kord aastas
valla- või linnavalitsusele viimase määratud
tähtajal kirjaliku selgituse oma jäätmete käitlemise
kohta.
Kokkuvõtvalt on kohustus sõlmida leping
jäätmevedajaga jäätmete veo kohta (naabrid
võivad kasutada ka ühte konteinerit, selleks
peaks olema nende vahel sõlmitud kirjalik leping,
mis seda tõestab keskkonnakaitseinspektorile
või vallavalitsuse töötajale, kui tullakse
kontrollima jäätmete üleandmist jäätmekäitlusettevõttele). Jäätmevaldaja võib esitada ka
vallavalitsusele kirjaliku avalduse tähtajalise
vabastuse kohta. Sel juhul viib jäätmevaldaja ise
jäätmed jäätmekäitluskohta – on see siis
jäätmejaam või prügila, sealt saadud kviitung

Politseiteated
Ööl vastu 22.märtsi on Kehtna vallas marsruudil
Ingliste-Hertu-Ingliste varastatud lukustamata
sõiduautost VAZ 21063 rer.nr 684 ALT esiistmete
vahelisest konsoolist R.V. rahakott koos selles
olnud juhilubade, Hansa- ja Ühispanga kaartide
ning 700 krooniga.
18.märtsil kella 21.30 paiku lõi tundmatu
meeskodanik Kaereperes R.S.-i kõhu ja näo
piirkonda ning nõudis 300 krooni sularaha.
Ajavahemikus 15.märts kl 21.30 - 16.märts kl
07.50 on Kaereperes Rapla TÜ kauplusesse sisse
tungitud vaheukse lukustuse lõhkumise teel ja
varastatud kauplusest maiustusi, kangeid
alkohoolseid jooke, tubakatooteid, kuivaineid,
lihatooteid jm kaupu.
13.märtsi keskpäeval tõukas E.V. Eidaperes
Paju kõrtsi esisel platsil A.O.-d ,seejärel lõi teda
näo piirkonda, pannes sellega toime avaliku
korra rikkumise.
Ajavahemikus 11.märts kl 17.20 - 12.märts kl
06.30 on akna ja lagede lõhkumise teel sisse
tungitud Kehtna Mõisa OÜ lihatsehhi ja
varastatud sealt lihatooteid.
1.märtsil kella 20.00-21.20 varastati
Kaereperes Valtu ujula riidekapist O.T.-le kuuluv
mobiiltelefon NOKIA 3510 maksumusega 2000
krooni ja rahakotist 500 krooni.
Ajavahemikus 28.veebruar kl 07.00 29.veebruar kl 20.00 on originaalvõtmega luku
avamise teel sisse tungitud Lelles Pärnu mnt 12-

tõendab jäätmete üleandmist. Kviitung tuleb
esitada vallavalitsusele määratud ajaks koos
kirjaliku selgitusega jäätmete käitlemise kohta.
Praktika on näidanud, et lepingu sõlmimine
jäätmevedajaga on lihtsam ja lõpuks ka odavam.
Vabandused, et jäätmeid ei teki ja kui tekib,
põletatakse ära või maetakse, ei ole põhjendatud.
Kuna jäätmeid tekib nii või teisiti, siis jäätmete
põletamine ja matmine ei ole lubatud tegevused
ja on tegevused, kus üks nõuab õhusaaste luba
ja teine jäätmeluba. Sellelaadsed tegevused ilma
vastavate lubadeta on karistatavad.

Ülari LUISK,
Keskkonnaspetsialist-inspektor
tel 487 5640
Lugupeetud Kehtna ja Kaerepere alevike
elanikud!
Suured sinised konteinerid on mõeldud vanapaberi kogumiseks. Palume sinna ka AINULT
vanapaberit panna ja ei midagi muud. Need on
paigaldatud Teie enda huvides, et oleks jäätmete
vedu Teile natukenegi odavam, sest ei ole mõtet
olmeprügisse panna neid jäätmeid, mida
kogutakse eraldi. Olmejäätmete kogumiseks
mõeldud konteinerid täituvad siis vähem.
* Lisaks teatame, et Kehtna Vallavalitsuse
keskkonnateenistus korraldab ka sel aastal
vanametalli kogumise alljärgneva graafiku järgi.
Vanametalli kogumiskonteinerite paigutus
ja ajaline graafik Kehtna vallas maikuus 2004:
8.mai kell 09.00 Eidapere alevikus Eidapere
sauna juures oleval platsil
kell 09.00 Lokuta küla “Pargi” poe esisel platsil
15.mai kell 09.00 Lelle alevikus Viljandi mnt
30 juures

8 asuvasse S. K. kasutuses olevasse korterisse
ja varastatud sealt arvutikomplekt MICROLINK,
CD magnetofon jm esemeid.
9.märtsil kella 21.10 ja 21.40 vahel varastati
Eidaperes sõiduautost Opel Rekord rahakott,
milles olid ID kaart, Hansapanga magnetkaart,
panga kontonumbri kaart, haigekassakaart,
NEKTAR kütusetankla kaart, laste fotod ja 1500
krooni raha.

Konstaabli kommentaarid
Ilmad on kevadiselt ilusad ja lume alt on välja
sulanud kogu talve jooksul tekkinud mustus.
Kõige rohkem hakkab silma muruplatsidel laiutav
koerasõnnik. Jalutajad ja muidu kuhugi tõttajad
peavad hoolega astumise kohta valima, et puhta
jalaga sihtkohta välja jõuda. Koeraomanik on
kohustatud oma lemmiku järelt koristama. Kehtna
Vallavolikogu määrusega nr 11 18.märtsist 2003.a
on kehtestatud koerte ja kasside pidamise eeskiri,
mida igal koera- ja kassipidajal tasub aeg-ajalt
oma mälu värskendamiseks üle vaadata.
Eeskirjade rikkumise eest karistatakse kuni 100
trahviühiku suuruse rahatrahviga. Sama teo eest,
kui see põhjustas varalise kahju või inimesele
tervisekahjustuse, karistatakse kuni 200
trahviühiku suuruse rahatrahviga. Kahe nädala
jooksul oleme saanud mitmeid avaldusi üle
Kehtna valla, kus koer on inimest hammustanud
ja muidu pahandust teinud. Seadusega pahuksisse satub sel juhul ka koera peremees.
Ja jälle ei saa üle ega ümber Kehtna alevikus
elavate noorte tegemistest. Kehtna Põhikooli

kell 09.00 Kehtna alevikus Staadioni tn 10
tagusel alal (aleviku vana katlamaja)
22.mai kell 09.00Keava alevikus Keava
raamatukogu juures
kell 09.00 Kaerepere alevikus Rapla TÜ
kaupluse juures parklas
kell 09.00 Ingliste alevikus Rapla TÜ Kaupluse
esisel platsil
Konteinerid on nimetatud kohtades ja
kuupäevadel kella 18.00-ni.
Reidi teostajaks on EMEX. Võimalik on ära
anda vanu külmikuid, pliite, arvuteid, raadioid,
televiisoreid ja muud olmeelektroonikat.
Samuti on kavas korraldada ohtlike jäätmete
kogumisreid ka sel aastal nii nagu eelmistel
aastatelgi, kuid veel ei ole pakkumised
jäätmekäitlejatelt laekunud. Jälgige teateid
teadetetahvlitel. Planeeritud on reid läbi viia
maikuus.

Ülari LUISK,
Keskkonnaspetsialist-inspektor

seinale kanti pihustiga omapäraseid kirjeid, kus
keegi oma meelsust ja arusaamu väljendanud on.
Kui lastel on puudu käelise tegevuse väljunditest,
siis ei ole kooli sein selleks õige koht. Kehtna
Põhikooli garderoobist “läksid jalutama”
tütarlapse NIKE tossud. Kui on kodus kitsas käes
ja raha jalatsiteks ei jätku, tasuks pöörduda
sotsiaaltöötajate poole, küll mingit abi ikka
leitakse. Kas see just NIKE ja ADIDAS peaks
olema, on küsitav.
Lastel on käes viimane kooliveerand ja kaugel
see suvepuhkuski enam. On viimane aeg peredel
oma plaanid paika panna ja lastele suveks
tegevus (väljund) leida. Muidu jääb laps lihtsalt
tänavale jõlkuma , kui vanemad tööd rabavad ja
lapse töödest-tegemistest saadakse teada alles
politsei vahendusel.
Erinevates kohtades toimuvad peod ja juhtub,
et kodust kainena lahkunud laps tuuakse
politseitöötajate poolt koju ja vormistatakse
väärteomaterjal. Kui on huvi ja tahtmist, lööge
internetist lahti alkoholiseadus ja tutvuge selles
toodud sanktsioonidega. Harite ennast ja oma
lapsi. Sama kehtib tubakaseaduse kohta.

Mariann KUUSMANN
Vastuvõtt N 13.00-16.00
Kehtnas, Lasteaia 5
mariann.kuusmann@rapla.pol.ee
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Küla

Mida soovime näha küla arengus?
Viibides 26.veebruaril k.a vallamajas “Kurikuulsa” Paluküla Puhke- ja Spordikeskuse
detailplaneeringu keskkonnamõjude hindamise
avalikul arutelul, jäi mulje rohkem dialoogidele
rajanevast diskussioonist.
Sõna sai detailplaneeringu autor hr Tõnis
Kurisoo, kes tutvustas küllaltki põhjalikult alles
veel eskiisi, kuid siiski juba arutatud vallavalitsuses ja vastavates instantsides – keskkonnaja muinsuskaitsega tegelevates organisatsioonides.
Planeering on üldjoontes vastuvõetav ning
arukalt lahendatud, kuigi võiks teha mõningaid
muudatusi, arvestades selle küla looduslikku
omapära, et võimalikult vähe muuta keskkonna
üldmuljet ning reljeefi.
Paluküla on tekkinud 1000-8000 aastat tagasi
jääliustiku sulamise tagajärjel. Seega pinnas on
ka väga erinev. Sellega tuleks arvestada. Kõrgeim
punkt ongi kuulus “püha” paik s.o Hiiemägi, mida
ümbritsevad väiksemad kingud: Reevi-, Tammening Veremägi. Samuti asub seal lähedal kunagises merepõhjas Loosalu raba koos kahe järve
ning hulgaliste laugastega. Oma huvitava
taimekooslusega pakuks raba huvi loodusesõpradele. Ka raba võiks võtta detailplaneeringusse ja rajada sinna laudtee. Käies igal aastal
rabas Lalli ja Paluküla vahel, olen avastanud enda
jaoks palju huvitavat nii taime-, looma- kui ka
linnuriigist.
Uurides seda paika kaardilt ning koha
tekkimise ajalugu, on selgunud palju huvitavat,
mida tasuks edasi uurida ja tulemusi tutvustada
laiemale üldsusele. Meil ei tohi tekkida ainuomaniku kitsarinnalist tunnet, vaid peame end avama
ka teistele huvilistele, mida tehakse ju kogu
maailmas.

Selline arusaam tekkis ülalmainitud arutelul.
Projekt on suurepärane ja perspektiivikas, seda
enam, et see ettepanek tuli Vabariigi tasandilt.
Tuleb vaid ellu viia ja seda ühiselt, külaelanikke
kaasates.
Arutelul torkas aga silma mõningate isikute
liigne kitsarinnalisus. Ei arvestatud, et saalis
viibisid ka külaelanikud eesotsas külavanemaga.
Kui jälgida ajakirjandust ning meediat, siis võib
öelda, et teema on muutunud nagu mingiks
kinnisideeks. Elame tsiviliseeritud, haritud
ühiskonnas, seega peaksime kaasa minema ajastu
arenguga, mitte jääma oma “mätta otsa”. Muidugi
ei tohi unustada siiski ka koha ajalugu ja selle
elanike tõekspidamisi põlvede jooksul.
Kuulates sõnavõtte nii projekti autorilt kui ka
keskkonnamõjude hindajatelt ja neile esitatavaid
küsimusi, jäi mulje, et käib rohkem nagu dialoogi
sarnane arvamuste avaldamine, sest vestlus käis
vaid 2-3 isiku vahel arvestamata, et saalis viibis
delegatsioon Paluküla elanikest koos külavanemaga.
Lisan, et olnuks siiski vajalik kuulata ära
kõigepealt külavanema kui küla esindaja
arvamused-ettepanekud ja alles siis laskuda
diskussiooni Lalli külas elavate maausuliste
seltsingu kaheliikmelise delegatsiooniga. Ei oleks
tohtinud laskuda vaid isiklikku lühinägelikkusesse. Peame austama siiski üldsuse arvamust.
Arutelust jäi mulje väga vanast valmist, mis
kujutas vankrit vedavaid “jõude” – luike, haugi
ja vähki, kes ei suutnudki pingutustele vaatamata
vankrit kohalt liigutada. Ei selgunud siingi, mis
saab edasi. Ometi tuleb midagi konkreetset ette
võtta ja kiiresti, sest “laviin” on hakanud veerema
ning selle pidurdamiseks tuleb teha pingutusi, et
vältida õnnetusi ja tagada inimeste turvaline

Kui televiisorist ei ole midagi vaadata...
Nii mõnigi klõpsutab õhtul tüdinult telekapulti
ja peab nentima, et jälle ei ole midagi vaadata.
Tegelikult aga ei pea sugugi meie kolme
kohaliku teleprogrammiga piirduma. Taevaavarustes liigub kümneid satelliite, mis
saadavad Maa poole sadu ja tuhandeid teleprogramme. Üsna suurt osa neist programmidest on võimalik vaadata ka meil.
Kindlasti olete märganud Viasati reklaami, kus
“ainult 7 krooni eest päevas” pakutakse
mitmekülgset programmi. See mitmekülgne
programm sisaldab veidi üle 20 teleprogrammi ja
10 raadioprogrammi. Kuigi antud pakett pakub
eestikeelsete subtiitritega filmiprogrammi TV1000
East ja tõsieluprogrammi Viasat Explorer, ei saa
antud paketti siiski kõige soodsamaks pidada.
Sooduskomplekti ostnu peab vastuvõtja, liitumistasu ja aastase ettemaksu tasumiseks välja käima
ligikaudu 4500 krooni, kohustusega tasuda veel
teisel aastal lepingu jätkamiseks iga kuu üle
kahesaja korooni.
Odavaima sat-tv süsteemi saab praeguseid
hindu arvestades üles seada umbes 2500 krooni
eest. See hind katab kõikide vajalike seadmete
maksumust arvestusega, et soetate need
odavaimatest kohtadest. Hinnas ei ole arvestatud
paigaldamist. Kuigi paigaldamist peetakse üsna
keeruliseks, siin tegelikult midagi väga keerulist
ei ole. Kui olete saanud hakkama tavalise
teleantenni paigaldamisega, ei tohiks ka
satelliitantenni ülespanek üle jõu käia. Vastavaid

juhendmaterjale leidub Internetis piisavalt.
Muidugi on ka Raplamaal firmasid, kes seadmete
muretsemise ja paigaldamisega tegelevad.
Odavaim süsteem võimaldab vaadata
sõltuvalt valitud satelliidist 100-150 vaba
teleprogrammi, mille eest ei pea enam midagi
maksma. Umbes 1000 krooni lisamisega on
võimalik viia programmide hulka 300-400. Vabade
programmide hulgas leidub filmiprogramme,
muusikat, uudiseid ja kõike muudki. Palju on
saksakeelseid programme väga mitmekülgse
kavaga, leidub venekeelseid, itaaliakeelseid,
prantsuskeelseid ja muidugi ingliskeelseid ning
veel kümnetes teistes keeltes programme.
Eestikeelseid programme paraku ei leidu.
Kui tahate aga luua süsteemi, mida oleks

talvelõbude nautimine.
Siinkohal võtan endale julguse teha omapoolne ettepanek: paigaldada suunavad viidad
koos hoiatava pildiga nii suusa- kui ka kelgurajale.
Need märgistused ei nõuaks liialt suuri kulutusi,
küll aga hoiaksid ära nii mõnegi trauma. Selge on
see, et Paluküla on juba tuntuks saanud ja tehkem
siis omalt poolt see väike kulutus, et suunata
neid, kes pole veel tuttav selle paiga ohtudega
(mäe hüppelisus).
Veel tahaksin mainida usuteemat, mis ka
arutelul läbi lipsas. Palukülas pole minu andmetel
kunagi olnud maausulisi, on aga luteriusulised,
kes palvetamas käivad vaid kirikus ja seda Juurus.
Siinne kant kuulus XVIII sajandil Ingliste valda
ja Juuru praostkonda. Kohalikud on suurelt jaolt
maetud kas Juuru või Lelle (vähesel määral ka
Rapla) kalmistutele. Usulised talitused nagu
ristimised, leerid, laulatused toimusid Juuru
kirikus. Maausulised on aga Mahtras ja Vigalas.
Sealne maausuliste juht on teada-tuntud Vigala
Sass ja seal toimuvad ka teatud rituaalid
maausulistele.
Me ei tohiks ühte usku (2 inimest) teisele usule
peale suruda, see on ebaõiglane teguviis. Eestlane
on olnud sajandeid taarausuline, oleme põhjamaa
rahvas. Ärgu nüüd maausulised tundku end
riivatuna, tahtsin vaid öelda, et, et meil on igal
oma Jumal ja Usk, mida me austame. Usulised
rituaalid toimugu ikka seal, kus neid aegadest
aega toimetatud.
Jääme siiski ka kultuuri edasiviijaiks, kuid mitte
oma tõekspidamisi peale surudes neile, kes seda
ei taha. Arvestame üldsust ja ainult ühiselt
suudame midagi saavutada. ÜHTSUSES ON
JÕUD!
Edu tegijaile ja edu edasiviijaile.

LIISU Raplamaalt,
Maalehe ilmatark

võimalik edaspidi edasi arendada, tuleks valida
kallim tuuner (odavaim ainult vabade programmide vastuvõtuks sobiv tuuner maksab 2000
krooni või veidi alla seda, praegu müüdavatest
tuuneritest parim ja mitmekülgseimate võimalustega tuuner aga 5500-6000 krooni, enamlevinud
tuunerid on hinnaklassis 3000-3500-4000 kr).
Kalleimaid seadmeid on mõtet muretseda siis, kui
ollakse kodus arvutiasjanduses ja on olemas ka
pääs Internetti.
Kui lugejates äratas teema huvi, paluks sellest
väljaandjale märku anda (kas e-mail või telefon,
avaldatud ajalehe teisel leheküljel), siis võime
jagada ka täpsemaid juhiseid seadmete
muretsemiseks ja antenni (taldriku) paigaldamise
kohta.

Kultuur
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Kunstikonkurss “oma silmaga”
Juba teist aastat sai teoks Raplamaa laste ja
noorte kujutava kunsti konkurss “Oma silmaga”,
mida korraldab Kehtna Kunstide Kool.
Konkursi eesmärgiks on innustada lapsi
kunstiga tegelema ning andekate laste ja noorte
tunnustamine. Läbi selle konkursi saame ka
laiemalt märku anda Kehtna Kunstide Koolist kui
ühest võimalikust kohast, kus kunstihuviline laps
võib huvipakkuvaga tegeleda ja ennast arendada.
12. märtsil kogunesid meie kooli selle aasta
konkursi võitnud 13 õpilast ja nende õpetajad, et
võtta vastu preemiad, auhinnad ja tunnustus
tööde eest, mis kajastasid vastavalt konkursi
teemale rõõmu ühest päevast. Tööd olid esitatud
tingimuste kohaselt kahe- või kolmeosalised.
Osavõtnud koole oli sellel aastal viis ning
tunnustuse vääriliseks valisid žürii liikmed (Aino
Johanson Tallinna “Kullo” lastegaleriist, Maiu
Mooses Rapla kunstiseltsist ja Ülo Udumäe
Aruküla huvialakeskusest) tõepoolest igast
koolist kellegi.
Kokku laekus konkursile 60 tööd. Kõige enam
oli osavõtjaid 8-11a vanuserühmas, kus osales
32 last. 12-14a laste töid oli 23 ning 15-18a noortelt
oli 5 konkursitööd.

Prisked preemiad parimatele olid välja pannud
Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu ning perekond
Padrik Kehtnast.
Peapreemia parima kodumaakonda kajastava
töö eest võitis Liisimari Randjärv Kehtna
Kunstide Koolist oma väga huvitava
kolmeosalise pliiatsijoonistusega “Suvepäev”.
Nooremas vanuserühmas oli järjestus selline
I Veiko Strauss Järvakandi Gümnaasium (õp.
Maret Unga)
II Lisete Loorents Järvakandi Gümnaasium
(õp Maret Unga)
III Johanna Elmik Märjamaa Muusika- ja
Kunstikool (õp Anne Muinaste)
Keskmise vanuserühma parimad
I Maris Nikopensius Märjamaa Muusika- ja
Kunstikool (õp Anne Aaspõllu)
II Raul Kannela Raikküla Kool (õp Aimi
Allikmäe)
III Gabriel Kuslap Kehtna Kunstide Kool (õp
Saima Randjärv-Berlokko)
15-18a vanuserühma napi osavõtjate arvu
tõttu otsustas žürii selles grupis anda välja ainult
I ja II koha, vastavalt siis Märt Vaidlale Rapla
Vesiroosi Gümnaasiumist (õp Aime Peever) ja Siiri

Siimarile Märjamaa Muusika- ja Kunstikoolist (õp
Anne Aaspõllu).
III koha preemia jagati kaheks hea mõtte
eripreemiaks, mille pälvisid Gertrud Pihelgas
Rapla Vesiroosi Gümnaasiumist ja Mart Lehtmets
Kehtna Kunstide Koolist. Kõige noorema
osavõtja eriauhinna sai seitsmeaastane Laura
Torri Järvakandist. Kehtna Vallavalitsuse auhinna
– kauni kunstiraamatu - parimale Kehtna valla
õpilase tööle võitis Liisi Mölder Kehtna Kunstide
Koolist.
Valla haridus- ja kultuurinõuniku Imbi Kalbergi
sõnad eriti paksu ja sisukat kunstiajaloo raamatut
koolile kinkides, olid selgelt konkursi kestmist
toetavad ning kohustavad kooli alustatut veel
mitmel aastal jätkama. Peab küll lisama, et teeme
seda rõõmuga, sest noortel kunstnikel ideedest
ja mõtetest juba puudu ei tule.
Täname kõiki õpilasi, õpetajaid ja toetajaid,
et aitasite kunstikonkursil teoks saada!
Kõiki huvilisi kutsume kunstide kooli vaatama
näitust konkursitöödest. Ootame teid aprillikuu
lõpuni igal tööpäeval kell 14-18-ni.
Luban, et “Rõõm ühest päevast” on
näitusekülastajaile kindlustatud.

Lili SAKSING

Üritused Valtu
Seltsimajas,
ühiskülastused…
11.apr. kell 12 lastele jänkude pidu seltsimajas
13.apr. kell 14 Kinobuss MTÜ, film
“Veepomm paksule kõutsile” seltsimajas
14.apr. kell 13.30 pensionäride tegevustund
seltsimajas
17.apr. kell 19 disko noortele
18.apr. ühiskülastus pensionäridega
“Videviku” etendusele Sakala keskuses, väljasõit
kell 11
19.apr. ühiskülastus – “Inishmaani igerik”,
väljasõit 16
20.apr. Lasteteatri Trumm etendus “Tädi
Olivia palm” seltsimajas (koostöö Palmoliviga)
22.apr. ühiskülastus – komöödia “Tipsutajad”
Vanalinnastuudios, väljasõit kell 17
23.apr. kell 20 Jüripäeva üritus ja mälumäng
seltsimajas
24. ja 25.apr. on seltsimajas Estonia
poistekoori laululaager, kontsert antakse
25.aprillil
25.apr. ühiskülastus mänguasja- ja
zooloogiamuuseumisse, seejärel Vanemuise
lasteetendusele “Kardemoni linna rahvas ja
röövlid”, väljasõit kell 10
28.apr. kell 13.30 pensionäride tegevustund
seltsimajas
30.apr. kell 17 külalava näitemängupäev,
etendused
30.apr. kell 22 volbriöö pidu “Brändiga”
Valtu seltsimajas on kunstinäitus.
Kolmapäeviti kell 11.15 tegutseb Noorte
Emade Kool (kood beebidega).
Kaks korda kuus käib koos Kaerepere Naiste
Kool.

Info tel 556 66 357
Helgi SUSSI

XII Rapla Kirikumuusika Festival
on juba valmis ja ootab oma kuulajaid - 31.
juulist kuni 8. augustini Rapla MaarjaMagdaleena kirikus ning veel kümnes suuremas
ja väiksemas kirikus Rapla-, Järva-, Harju- ja
Läänemaal. Toimub ka kolm väga meeleolukat
mõisakontserti, kus koos kuulsate “Rondelluse”
ja “Tallinna Barokksolistidega” esineb nooruke
tähtsopran, 15-aastane Maria Listra.
Kirikutes astuvad kuulajate ette meie
tuntumad
muusikakollektiivid
Eesti
Rahvusmeeskoor,
Eesti
Filharmoonia
Kammerkoor, Tallinna Kammerorkester, aga ka
esmakordselt meie kirikufestivalil esinevad väga
huvitavad ja omapärased ansamblid “Cantores
Psalmorum” ja “Triskele”, tuues kirikutesse
aegade hämarusest pärit vaimset muusikat ja
poeesiat. Raplas laulab esmakordselt ka Soome
kirikukooridest üks parimaid Kauhavast. Festivali
Oratooriumikooris astuvad avakontserdil üles aga
Raplas ja ümbruskonnas tuntud kooride lauljad
ja nende juhid.
XII kirikumuusika festival pakub meeldivaid
kohtumisi meie mainekamate muusikakollektiivide
juhtide ja mitmete meie hinnatud solistidega.
Nende hulgas on:
• meie tuntumad dirigendid Tõnu Kaljuste,
Rahvusmeeskooriga äsja “Grammy” võitnud Ants
Soots ja mitmel mandril kõrgelt hinnatud ning
akadeemiliste tiitlitega pärjatud inglise muusik
Paul Hillier, kes ka festivalisarja lõppkontserti
juhatab
• oratooriumi- ja barokkmuusika esitajatena
paljukordselt hinnatud sopranid Kaia Urb, Liina
Saari ning populaarne koolitüdruk Maria Listra,
noor tulevikulootus metsosopran Iris Oja, tenor
Mati Turi ja bariton Uku Joller meie
oratooriumilauljate raudvarast
• Soome kuulsaima, Lahti orelikonkursi
suurüllatajana võitnud, praegu Rootsis tegutsev
organist Katrin Meriloo ja “Vanemuise”
kontserdielu üks juhte organist Merle Kollom
• Eesti tippsaksofonist Lembit Saarsalu, kelle

kava oreli saatel annab kirikus harvakuuldava
elamuse
• meie autoriteetsemad vanamuusika
asjatundjad klavessinist Imbi Tarum ja trompetist
Raivo Tarum.
Kirikutes kõlavates kavades kuuleme
muusikat Arvo Pärdi, Eduard Tubina, Cyrillus
Kreegi, Mihkel Lüdigi, Gustav Ernesaksa, Edgar
Arro, Ester Mägi või Kuldar Singi loodust kuni
Toomas Rannu poolt muusikassse pandud Vana
Testamendi lauludeni, baroki- ja renessansiajastu
ning keskaegset muusikat, teoseid kogu
muusikaajaloo säravamailt klassikuilt, nagu
Henry Purcell, Alessandro Stradella, Johann
Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel,
Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van
Beethoven, Franz Schubert, Gioachino Rossini,
Richard Wagner või Ferencz Liszt – muusikat
kristlikust Euroopast ja kaugemaltki.
Raimo KIVISTIK
festivali kunstiline juht ja korraldaja
(vaata ka www.replamv.ee/kirikumuusika/
festival2004/index.htm)

Tähelepanu
külavanemad!
Valla külavanemate
koosolek toimub
kolmapäeval,
14.aprillil kell 18

vallamajas.
Palun eelnevalt minuga
ühendust võtta ja oma
probleemidest rääkida.
Kaja Mõtsnik
Tel 52 65 719
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Õnnitleme
Aja rüppe kaovad
aastate read…
Need uued, mis tulevad,
toogu helget ja head!
95
Ida-Marie Aud
3.aprillil Haakla külas
93
Aurelie Kamm
13.aprillil Kehtnas
Elsa-Johanna Hagen
21.aprillil Lelles
92
Alma Demjanova
20.aprillil Lelles
90
Helga Moor
13.aprillil Kehtnas
85
Laidi Kaul
16.aprillil Pae külas
80
Irene Mitt
3.aprillil Kalbu külas
Õilme Laurimaa
22.aprillil Kumma külas
Vaike Pallase
24.aprillil Lelles

Teated, kuulutused& õnnitlused
70
Kaarin Aud
1.aprillil Hiie külas
Heino Põlma
5.aprillil Kaereperes
Valentina Zuzjonok
25.aprillil Kehtnas
Asta Juht
26.aprillil Kehtnas
65
Helle Tõntson
14.aprillil Palukülas
Helgi Kraav
20.aprillil Lelles
Leera Hansen
29.aprillil Lelles
60
Liia Altvälja
1.aprillil Keavas
Aino Kallaste
8.aprillil Lau külas
Liili Nikkel
14.aprillil Ohekatku külas
Asta Kraam
15.aprillil Kastna külas
Jüri Raid
19.aprillil Keavas
Arvi Mobel
30.aprillil Saksa külas

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.

Kallis külaliigutaja,
sädeinimene!
Neljapäeval,
15. aprillil 2004.a.
ootame Teid lahkesti
osalema
Raplamaa Külade Liidu

EELK
Järvakandi
Peetri kiriku
jumalateenistused
aprillis:
Pühapäeval, 11.aprillil kell 15.30
ülestõusmispüha armulauaga
jumalateenistus, jutlustab õpetaja
emeeritus Laine Villenthal,
laulavad solistid
*******
Pühapäeval, 25.aprillil kell 15.30
armulauaga jumalateenistus

Piirkondlik
metsandusspetsialist Luule
Spalle teenindab Teid
vallamajas
E 9-16 (lõuna 12-13),
K 9-12 .
*****
Müün villaseid kootud
sokke igas suuruses.
Kehtna, Staadioni 3-24
Tel 048 75 144
Koidu

Õnnistussooviga:
Mihkel Kukk
Ostan vanavara ja
antiikmööblit, lauanõusid
(firmad Langebraun,
Villeroy-Boch, Kuznetsov)
Tel 528 0111

Registreeritud
sünnid

Ramon Rasmus Ringvee
27.veebruaril Kaereperre
Vanessa Malviste
19.märtsil Kehtnasse
Aaron Palm
17.märtsil Lelle

INFOPÄEVAL
Tohisoo mõisas algusega kell 13.00
MEIL ON KAVAS:
13.00 Terekäed tulijatele
13.10 Külade Liidu 2003.aasta tehtud tööd ja kavandatud tegemised
2004.aastal
Tiit Linnamägi /Raplamaa Külade Liidu juhatuse esimees/
14.00 Kohila vald hetkel ja tulevikus. Kohila külade arengusuunad
Riho Pihlapuu /Kohila Vallavolikogu esimees/
14.20 Meie küla - eelistatud elukoht.
Mida on võimalik teha ja kuidas peaks tegema midagi selleks, et külas
oleks tore ja mõnus elada. Professor Ülo Vooglaid /Lohu küla külavanem/
15.15 Koostöö külas ja külade vahel. Liikumine Kodukandi roll
koostöö kujundamisel. Uus käivituv projekt külade kaasamiseks. Eha Paas
/Liikumine Kodukant tegevjuht/
15.45 Mõttetalgud
16.00 Väike ühine kehakinnitus
OSALEMINE TASUTA
Andke oma osalemisest kindlasti teada hiljemalt 13. aprilliks!
Tel.mob. 5229322, õhtul 4865552 annely.aalde@mail.ee
Kohtumiseni!
Rapla Maakonna Külade Liidu juhatus

Kehtna postkontor
teatab,
et seoses tööde ajutise
ümberkorraldamisega ja
puhkustega on postkontor
avatud alates 1.maist kuni
15.augustini k.a
tööpäeviti 8.00 –13.30 ja
laupäeviti 9.00 – 11.00.
Osutan inimeste ja
ratastooli veoteenust
väikebussiga (9 kohta).
Võtke ühendust
tel 564 90 958

Mälestame lahkunuid
Lõikan viljapuude oksi.
Revali talu, Sooaluste küla.
Tel 489 8414, 5568 8239.
Enn Viitkar
*****
MÜÜA 2-toaline korter
Järvakandis 5/3, 47,6 m²,
korralikult remonditud,
plastikaknad, kinnisasi,
keskküte, WC/vannituba
eraldi, rõdu, kelder,
aktiivne korteriühistu. Hind
20 000 krooni. KIIRE! Tel
56 987 862

Emilie Laanemets
(29.11.1909 - 02.03.2004)
Kumma külast
Joganes Timberg
(12.03.1932 - 02.03.2004)
Nadalama külast
Aarne Hagus
(14.12.1948 - 10.03.2004)
Keavast
Evi Kristianova
(24.03.1932 - 19.03.2004)
Kehtnast
Juhan Hirson
(20.04.1963 - 19.03.2004)
Lokutalt

