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Tublid õpilased ja õpetajad, head lapsevanemad!
Edukat ja rõõmsat kooliaastat, tarmu ja tahet, head pealehakkamist ja visadust,
heatahtlikkust ja üksteisemõistmist teile kõigile!
Kehtna Vallavalitsus
Aktused
1. septembril
valla koolides
Kehtna Põhikool kell 9.00
Valtu Põhikool kell 9.45
Lelle Põhikool kell 8.30,
koolirahu kontsert Lelle kirikus
kell 9.30
Eidapere Kool kell 10.00
Ingliste Lasteaed-Algkool kell 10.00
Kehtna Kunstide Kool kell 17.00

TEADMISEKS
LAPSEVANEMATELE
Sel õppeaastal kingib Kehtna Vallavalitsus
kõikidele Kehtna valla koolide I klassi õpilastele
tasuta töövihikud.
Alates teisest klassist on Kehtna valla koolide
õpilastel 100 krooni soodustust töövihikute eest
tasumiseks. Raha eraldatakse koolidele ja õpilane
peab maksma 100 krooni vähem. Soodustus
kehtib ainult valla koolides. Väljaspool valda
õppivatele õpilastele see ei kehti.
Toidutoetuse saamiseks on vaja esitada
avaldus kooli. Avaldus kirjutada vabas vormis
koos põhjendusega, miks pere ei tule toime. Kooli
hoolekogu vaatab avaldused läbi, teeb omapoolsed ettepanekud ja esitab taotluse Kehtna valla
sotsiaalkomisjonile. Toetust saavad ainult valla
koolides õppivad põhikoolide õpilased. Gümnaasiumi õpilastele eraldatakse toetust sotsiaalkomisjoni otsusega, avaldused võib esitada ka
valda.
Kuna avalduste läbivaatamine võtab aega,
tuleks need esitada kiiresti. Järelikult toidusoodustus saab hakata kehtima alles oktoobrist 2004.
Lugupidamisega

Kehtna valla sotsiaalnõunik
Mare KÄPP

Õpilastranspordi liinid Kehtna vallas
algaval õppeaastal
Koolipäevadel
01.septembril
Eidapere piirkonnas toimub õpilaste vedu
Eidapere Kooli ja OÜ Remfakt vahelise kokkuleppe alusel.
Lelle Põhikooli õpilastel tuleks kasutada
reisijateveo üldliine.
Pikka Remfakti õpilasliini Eidapere-Rapla ei
toimu, sest aktused algavad klasside viisi erinevatel kellaaegadel.
Kehtna Põhikooli õpilastele
Lembit Kutser – liini teostaja – Ohekatkust
väljub buss kell 8.10,edasi tavalise koolipäeva
peatused, koju pärast aktuse lõppu koolimajast
kell 11.00.
Valtu Põhikooli õpilastele väljub buss
Keavast 8.58
Lau külast 9.05
Inglistelt 9.17
Pae külast 9.25
Kaereperest 9.35
Koju pärast aktuse lõppu koolimajast kell
12.00 hommikuse ringi peatuste läbimisega.

Eidapere –Lelle koolide õpilastele jäävad
kehtima eelmisel õppeaastal töötanud õpilasliinid
samadel kellaaegadel.
Kehtna Põhikool
Lembit Kutser – liini teostaja
7.10 Ohekatku
15.41
7.13 Rõue
15.38
7.16 Hiie
15.35
7.25 Vastja
15.25
7.31 Kokuta
15.19
7.36 Lellapere
15.14
7.44 Kalbu
15.06
7.46 Posti
15.04
7.50 Kehtna
15.00
Valtu Põhikool
Lembit Kutser - liini teostaja
7.50 Kehtnast
7.58 Keava
16.40
8.05 Lau
16.30
8.17 Ingliste
16.20
8.25 Pae
16.10
8.35 Valtu kool 16.00
Jätkub 2. lk
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Ametlik

Õpilastranspordi liinid Kehtna vallas
Algus 1. lk
algaval õppeaastal
Uus liin
OÜ Remfakt – liini teostaja
07.50 Rapla Kesklinn
07.55 Vesiroosi gümnaasium
08.05 Keava
08.10 Kehtna
08.20 Valtu Põhikool
See liin on rakendatud alates käesolevast
õppeaastast seoses sellega,et Valtu Põhikooli
tunnid algavad hiljem ning see annab võimaluse
vähendada hommikuse OÜ Remfakt õpilasliini
Eidapere-Kehtna-Rapla koormust. Uut õpilasliini
kasutavad õpilased, kes käivad Keavast ning
Keava-Kaerepere vahelistest küladest Kehtna ja
Valtu Põhikooli.
Rapla-Kehtna-Rapla
OÜ Remfakt – liini teostaja
14.10 Kesklinn
14.20 Kaerepere
14.30 Keava
14.40 Kehtna

15.20
15.05
14.55
14.40

Eidapere-Lelle-Keava-Kaerepe-Rapla
OÜ Remfakt – liini teostaja
06.45 Eidapere
06.55 Lokuta
07.05 Lelle tee
07.20 Kehtna
07.25 Keava
07.35 Kaerepere
07.45 Vesiroosi gümnaasium
07.50 Kesklinn
Pärast tundide lõppu (nii nagu möödunud
õppeaastal) saab koju Rapla-Kehtna-Eidapere
suunal OÜ Remfakt reisijateveo üldliiniga, buss
väljub Raplast kell 15.25.

KEHTNA VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS nr 33
17.08.2004

Kehtna valla
ehitusmääruse
kinnitamine
Võttes aluseks planeerimisseaduse § 5,
ehitusseaduse § 19 lg 4 ning kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 29,
Kehtna Vallavolikogu määrab:
1. Tunnistada kehtetuks Kehtna Vallavolikogu 15.10.1996 määrusega nr 6 kinnitatud
“Kehtna valla ehitusmäärus”.
2. Kinnitada Kehtna valla ehitusmäärus
(juurde lisatud).
3. Määrus jõustub 1.septembril 2004.
Õie Paaslepp
Volikogu aseesimees

Teadmiseks OÜ Remfakt ja FIE
Lembit Kutser liinide kasutajatele:
Alates 15.septembrist antakse välja tasuta
sõidukaardid nendele õpilastele, kelle sõidukulud
vald kompenseerib kogu mahus. I-IX klassi õpilased, kes õpivad väljaspool valda üldhariduskoolides, saavad sõiduõiguse, ostes valla kassast sõidukaardi hinnaga 300.- krooni, kehtivusega 2004/2005.õ.a.

Teadmiseks Juuru Gümnaasiumis
käivatele õpilastele

Õpilased ja
lapsevanemad !
Seoses Vabariigi Valitsuse poolt tehtavate
ümberkorraldustega ei anta tasuta koolipiima
septembrikuu jooksul. On avaldatud arvamust,
et uue korra järgi hakkavad tasuta koolipiima
saama põhihariduse omandajad s.t kuni 9.klassi
õpilased, aga võib juhtuda, et koolipiima
hakkavad saama ka gümnaasiumi õpilased.
Elame-näeme!
Riikliku koolilõuna vahendite arvel (nagu
ka eelmisel õppeaastal) saavad tasuta toidu valla
koolide I-IV klassi õpilased.

* kooli-koju jõudmiseks saab kasutada
WesMet AS reisijateveo üldliini väljumisega
Inglistelt hommikul 8.15 Juuru poole ja õhtupoolikul Juurust väljumisega kell 16.00. Soovijatele täpsem info WesMet AS reisijateveo
osakonnast telefonil 48 94 303.
* I-IX klassi õpilased – teile hüvitatakse
reisijateveo liini piletite alusel ühe koolipäeva
kohta ühe sõidupileti kulu, sest vald on loonud
teile võimaluse õppida oma valla koolides, kuhu
transport oleks tasuta.

Teadmiseks väljaspool maakonda
üldhariduskoolides käivatele õpilastele:
Tulenevalt Vallavolikogu määrusest
17.06.2003 nr 19 hüvitatakse sõidupiletite alusel
ühe sõidukorra kulud kuus.
Õpilasliinide kohta võib saada täiendavat infot
telefonil 48 75 511.
Head kooliteed!
Kehtna Vallavalitsuse otsuseid vahendas

Kehtna Põhikool pakub
oma õpilastele

oma kooli õpilaspäevikut,
mis sisaldab õpilastele
vajalikku infot. Hind 30 kr.
Osta või tellida saab koolimajast.

Leida UUSALLIK

KEHTNA VALLA
EHITUSMÄÄRUS
I ÜLDSÄTTED
1. Kehtna valla ehitusmäärus (edaspidi
ehitusmäärus) on kehtestatud planeerimisseaduse § 5 alusel ja kooskõlas ehitusseaduse
§ 19 lõikega 4, arvestades planeerimise ja
ehitamise üldiseid põhimõtteid ning reegleid.
Ehitusmäärusega jaotatakse Kehtna vallas
(edaspidi vald) ülesanded planeerimise ja
ehitamise korraldamisel.
2. Seadusega kohaliku omavalitsuse, kohaliku
omavalitsusüksuse või kohaliku omavalitsusorgani pädevusse antud küsimused ning Kehtna
Vallavolikogu (edaspidi volikogu) poolt
reguleerimata küsimused lahendab Kehtna
Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus ).
3. Vallavalitsusel on õigus, ehitusmäärusega
temale antud küsimuste paremaks lahendamiseks
moodustada komisjone, toimkondi ja töögruppe.
4. Ametiisikute vahelise tööjaotuse ehitusmääruse täitmisel määrab Kehtna vallavanem

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

käskkirjaga.
II PLANEERIMISKORRALDUS
5. Volikogu pädevusse planeerimisvaldkonnas kuulub:
5.1. valla seisukoha andmine üldplaneeringu
muutmise suhtes maakonnaplaneeringu koostamise käigus ja vastava kokkuleppe sõlmimiseks
volituste andmine;
5.2. mitme kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumi hõlmava üldplaneeringu koostamise
kokkuleppe sõlmimise otsustamine;
5.3. valla seisukoha andmine olulise ruumilise
mõjuga objekti üldplaneeringuga planeeritava
maa-ala suuruse suhtes;
5.4. üldplaneeringu, samuti üldplaneeringut
muutva detailplaneeringu, koostamise algatamine, vastuvõtmine, kehtestamine, kehtetuks
tunnistamine, avaliku väljapaneku väljakuulutamine KOKS § 22 lg 1 p- de 31, 32, 33 kohaselt,
samuti otsuste vastuvõtmine järelevalve teostaja
või planeerimisseaduse §-s 26 lg 2 märgitud
ettepanekute tegemise korral;
Järg 3. lk.
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KEHTNA VALLA EHITUSMÄÄRUS
Algus 2. lk.
5.5. muudatuste kandmine üldplaneeringusse;
5.6. kehtestatud üldplaneeringute ülevaatamine;
5.7. kinnisasja omandamise otsuse tegemine
vastavalt valla õigusaktile, kui kohalik omavalitsus on planeerimisseaduse järgi kohustatud
kinnisasja omandama;
5.8. riiklikult tähtsa ehitise asukohaga seoses
otsustamine planeerimisseaduse §-des 33, 34
märgitud küsimustes;
5.9. detailplaneeringu kehtestamine, millega
määratakse miljööväärtuslik hoonestusala;
5.10. põhjendatud vajaduse korral detailplaneeringu koostamise algatamine kui seadusest
ei tulene selle koostamise kohustust;
5.11. teiste seadusega volikogu ainupädevusse antud küsimuste otsustamine.
6. Vallavalitsuse pädevusse planeerimisvaldkonnas kuulub:
6.1. üldplaneeringu koostamise korraldamine
ning kõigi vastavate toimingute tegemine;
6.2. detailplaneeringu koostamise algatamine,
korraldamine, vastuvõtmine, kehtestamine arvestades KOKS § 22 lg 1 p-s 33 sätestatud erisusi.,
samuti otsuste tegemine järelevalve teostaja või
planeerimisseaduse §-s 26 lg 2 märgitud
ettepanekute korral;
6.3. vajadusel ehituskeelu kehtestamine
planeeringu ajal;
6.4. üld- ja detailplaneeringute avalike
väljapanekute ja arutelude korraldamine;
6.5. avaliku väljapaneku või arutelu tulemuste
alusel planeeringus paranduste tegemine ning
vajadusel koos ettenähtud lisainformatsiooniga
planeeringu järelvalve teostajale esitamine;
6.6. lihtsustatud korras detailplaneeringu
koostamise võimalikkuse üle otsustamine;
6.7. järelvalve teostajale valla seisukohtade
selgitamine;
6.8. omavalitsuse teadete edastamine, informatsiooni andmine ja seisukohtade teatamine
õigusaktidega ettenähtud korras;
6.9. üldplaneeringu ja detailplaneeringu
kehtestamise otsuse ärakirja ja kehtestatud
planeeringu maavanemale ning informatsiooni
üldplaneeringu kehtestamisega jõustunud
maakasutus- ja ehitustingimuste kitsenduste
kohta riigi maakatastri pidajale saatmine;
6.10. koostatavate planeeringute kooskõlastamine;
6.11. detailplaneeringute kooskõlastamise
vajaduse määramine ja täiendavate kooskõlastuste vajaduse selgitamine;
6.12. detailplaneeringute koostamise kohta
lepingute sõlmimise otsustamine;
6.13. detailplaneeringu mittekoostamise
lubamine planeerimisseaduse § 9 lg 10 märgitud
tingimustel;
6.14. koostöö tagamine planeeringute koostamisel;
6.15. teiste õigusaktidega valitsuse pädevusse antud küsimuste otsustamine.
III PLANEERIMISE ÜLDPÕHIMÕTTED
7. Planeeringu koostamist ja elluviimist
rahastab planeeringu koostamist taotlenud
füüsiline või juriidiline isik.
8. Vallavanemal on õigus sõlmida detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikuga leping
detailplaneeringu koostamise kohta. Lepingutingimused peavad olema mõistlikud ja vastavuses valla üldiste huvide ja arengukavaga.
9. Juhul, kui planeeringu koostamisest huvi-

tatud isik ei ole nõus valla poolt aktsepteeritavatel
tingimustel lepingut sõlmima ja ühe nädala
jooksul planeeringu algatamisest arvates ei ilmu
vallavalitsusse lepingut sõlmima, on see piisavaks põhjuseks planeeringu algatamise otsuse
tühistamiseks.
10. Planeeringutest informeerimise kohaks on
valla ajaleht “Valla Vaatleja”.
11. Planeering tuleb esitada vallavalitsusele
kahes eksemplaris paberkandjal ja võimalusel
elektroonilisel kujul.
12. Planeeringu vastuvõtmisel sõnastab
vastuvõtja valla seisukoha kooskõlastustega
esitatud ettepanekute ja vastuväidete kohta.
13. Planeeringu koostamise käigus kogutud
andmete ja materjalide säilimise ning huvitatud
isikutele kättesaadavuse tagab vallavalitsuse
kantselei üldises korras.
14. Juhul, kui volikogule tehakse planeeringu
kehtestamise otsuse vaidlustamise tähtaja
jooksul ettepanek kehtestatud planeering või
planeeringu kehtestamise otsus seaduse või muu
õigusaktiga vastavusse viimiseks ja volikogu
leiab, et ettepanek on põhjendatud, teeb volikogu
ettepaneku kohta oma otsuse ja viib planeeringu
või selle kehtestamise otsuse õigusaktiga
vastavusse.
15. Kehtestatud planeeringutega tutvumise
tagab vallavalitsuse kantselei üldises korras.
Planeerimisalase tegevuse avalikustamine peab
tagama huvitatud isikute kaasamise, õigeaegse
informeerimise ja võimaluse oma huvisid kaitsta.
16. Planeerimisalase tegevuse korraldamisel
tagatakse huvitatud isikute huvide arvessevõtmine ja tasakaalustamine.
IV EHITUSVALDKONNA KORRALDAMINE
17. Volikogu pädevusse kuulub ehitusmääruse kinnitamine, muutmine ja kehtetuks
tunnistamine.
18. Vallavalitsuse pädevusse ehitusvaldkonnas kuulub:
18.1. projekteerimisetingimuste ning ehitise
arhitektuuriliste ja ehituslike lisatingimuste
määramine;
18.2. ehitamiseks kirjaliku nõusoleku andmise
või sellest keeldumise otsustamine;
18.3. ehitusloa väljastamine või selle väljastamisest keeldumine, ehitusloa kehtetuks tunnistamine;
18.4. kasutusloa väljastamine või selle
väljastamisest keeldumine, kasutusloa kehtetuks
tunnistamine;
18.5. tähtpäeva määramine ajutise ehitise
lammutamiseks;
18.6. määratud tähtpäevaks lammutamata
ajutise ehitise nõuetele vastavaks viimise või
lammutamise korraldamine asendustäitmise ja
sunniraha seaduses sätestatud korras;
18.7. ajutise ehitise ehitamise korra ja alade
kehtestamine;
18.8. ehitusprojekti nõudmise või mittenõudmise otsustamine enne ehitamiseks kirjaliku
nõusoleku andmise või sellest keeldumise
otsustamist;
18.9. projekteerimistingimuste avalikustamise
korra kehtestamine;
18.10. põhjendatud juhtudel ehitusprojekti või
selle osade ekspertiisi tulemi esitamise nõudmine
enne ehitusloa väljastamist;
18.11. põhjendatud juhtudel ehitusuuringu
või selle osa nõudmine enne ehitusloa väljastamist;
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18.12. ehitamise dokumenteerimiseks vajalike
koopiate kinnitamine;
18.13. pädevate isikute ja institutsioonide
kaasamine ehitise ülevaatuse tegemisse;
18.14. hinnangu andmine pärast planeerimisja ehitusseaduse jõustumist ning enne ehitusseaduse jõustumist ehitusloata püstitatud ehitistele, milledele taotletakse ehitusluba või kasutusluba;
18.15. ehitisregistrile andmete esitamine;
18.16. ehitisregistri andmete kinnitatud
väljavõtete väljastamine;
18.17. ehitusjärelvalve teostamine;
18.18. Tehnilise Järelvalve Inspektsioonile
andmete esitamine;
18.19. ehitusseaduses sätestatud väärtegude
menetlemine, samuti ehitusmääruse rikkumise
menetlemine;
18.20. seadusega sätestatud kooskõlastuste
tegemine; .
18.21. õigusaktidega muude vallavalitsuse
pädevusse antud küsimuste otsustamine.
19. Vallavanema pädevus ehitusvaldkonnas:
19.1. vallavalitsuse poolt tehtud otsustustest
või seadusest tulenevate õiguste ja kohustuste
delegeerimine vallavalitsuse ametnikele;
19.2 ehitusloa taotlejatega detailplaneeringukohaste teede ning tehnovõrkude ja -rajatiste kuni
ehitusloale märgitud maaüksuseni väljaehitamises kokkuleppimine. Lepinguga määratakse
valla ja ehitusloa taotleja kohustused detailplaneeringu elluviimise rahastamisel.
V EHITAMISE PÕHIMÕTTED JA NÕUDED
20. Ehitusprojekti koostamise aluseks on
kogu valla territooriumile koostatud üldplaneeringus määratletud tingimused kusjuures
detailplaneeringu kohustusega aladel detailplaneering ja mujal projekteerimistingimused.
21. Detailplaneeringu kohustusega alad
määratletakse üldplaneeringus.
21.1 Detailplaneeringu koostamine on
kohustuslik Kehtna valla alevike ja külade
olemasolevatel ning kavandavatel selgelt
piiritlevatel kompaktse asustusega territooriumi
osadel uute ehitiste rajamiseks, maa-alade kruntideks jaotamise korral ning uute tehnovõrkude
rajamiseks .
21.2. Lisaks punktis 21.1 nimetatud aladele
on detailplaneeringu koostamine kohustuslik
miljööväärtuslikul hoonestusalal.
22. Projekteerimistingimused on ehitise
arhitektuursed ja ehituslikud tingimused, mis
väljastatakse ehitiste püstitamiseks, mille korral
on vajalik ehitusprojekti koostamine ning ehitise
püstitamiseks ei ole nõutav detailplaneeringu
olemasolu.
23. Projekteerimistingimustes määratakse
kooskõlastuste vajadus.
24. Projekteerimistingimused avalikustatakse
vallavalitsuse kantseleis õigusaktide avalikustamiseks ette nähtud üldises korras ja vallavalitsuse veebilehel viie päeva jooksul.
25. Tiheasutusega piirkondades tuleb ehitise
laiendamisel ja rekonstrueerimisel ning uute
ehitiste püstitamisel teha projekt konkreetse
piirkonna ehitustraditsiooni, loodus- ja
kultuurimiljöö arvestades.
26. Elamute haljastuse ja piirdeaedade
rajamisel tuleb arvestada vastavas piirkonnas
väljakujunenud traditsioone.
27. Ehitisel ja krundil peab olema korrastatud
ja hooldatud välisilme.
28. Ehitise laiendamisel, ümberehitamisel ja
remontimisel peab arvestama ehitise arhitektuurilisi ja ajaloolisi väärtusi.
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Õnnitleme
septembrikuu
juubilare!

Olgu teil alati tugevat närvi,
silmades soojust ja rõõmudes värvi,
südamel jõudu ja mõtetel lendu,
eluteel astudes hoogu ja indu!
95
Magda-Mathilde Eppa
18.septembril Valtu-Nurme külas
94
Pauline Lindermann
16.septembril Kehtnas
Marie Roodla
20.septembril Keavas
92
Leida Jaakson
7.septembril Keavas
91
Linda Rüütel
18.septembril Ingliste külas
90
Elisabeth Aud
18.septembril Lelles
85
Linda Lillipuu
13.septembril Kehtnas
80
Heino Lumiste
25.septembril Kehtnas
75
Valentina Ustinova
15.septembril Kaereperes

Kehtna tuttavad
õnnitlevad Urvet täiesti
salajase juubeli puhul!

Registreeritud
sünnid

Teated, kuulutused& õnnitlused
Vaike Radiko
16.septembril Pae külas
70
Milvi Leinaru
6.septembril Kumma külas
Uno Tael
8.septembril Eidaperes
Rudos Gendrikson
14.septembril Põllu külas
Hans Kio
18.septembril Lelles
Helju Soomann
20.septembril Hertu külas
Elmar Rannamäe
20.septembril Kehtnas
65
Enn Velberg
1.septembril Lelles
Liida Loitjärv
5.septembril Lelles
Evi Viira
14.september Ingliste külas
Elli Kivisaar
17.septembril Keavas
Mihkel Rodionov
17.septembril Koogiste külas
Tamara Vahi
24.septembril Kehtnas
60
Rein Sillaots
8.septembril Ingliste külas
Eha Orupõld
12.septembril Saarepõllu külas
Natalia Sõrmus
20.septembril Kehtnas

Kehtna lasteaias alustab
1.septembril tööd
LOGOPEED.
*****
Need lapsevanemad, kes
on oma lapse mujale
lasteaeda pannud, peaksid
sellest informeerima ka
endist lasteaeda, et laps
sealt nimekirjast
kustutada.

Seenehuvilised!

Kehtna Raamatukogu korraldab septembris

seenepäeva.
Kohale kutsutakse mükoloog. Täpsemat infot saab
pärast 5. septembrit telefonil 487 5366

Vallamaja kantseleis on
müügil raamat

“Lelle läbi aegade”.
Hind 65 kr.

Kehtna
Kunstide
Kool
võtab täiendavalt vastu
7-9aastaseid lapsi

LAULUSTUUDIOSSE
Kontakt 487 5221 või
tulla kooli aadressil
Lasteaia 5, Kehtna

TÖÖPAKKUMINE
Kehtna Vallavalitsus võtab tööle asjaliku ja hakkaja

lastekaitsetöötaja.
Krisette Juur 9.juunil
Maria Kaunis 27.juunil
Rihard Pärgma 17.juunil
Joonas Vares 23.juunil
Edith Niit 5.juulil
Kristjan Kivilo 20.juulil
Ketlin Tärno 4.augustil
Stella Sepman 8.juulil
Geidy Puuorg 31.juulil
Rolan Pavlovski 5.augustil
Kaisa Kurvits 7.augustil

Peab omama või omandama erialast haridust.
Palun esitada CV 10. septembriks 2004.a
vallamaja kantseleisse.
Sotsiaalnõunik
Mare KÄPP
556 94 801, 48 75 357

9.oktoobril on Kehtnas

Raplamaa Kartulipäev.

Lugupeetud
Kehtna
aiamaade
kasutajad!
Kui teil on tasumata
2004.a maakasutusmaks,
palume likvideerida oma
võlg septembrikuu jooksul.
Maksta saate OÜ Kehtna
Elamu kontorisse Merlele.
Müüa viljapuude istikuid
(õuna-, pirni-, kirsi- ja
ploomipuud). Enn Viitkar,
Sooaluste küla, Revali talu.
Tel 489 8414, 5568 8239.

Mälestame lahkunuid
Tiiu Kuusoja
(07.09.1942 - 07.07.2004)
Lellest
Natalie Lootus
(24.10.1910 - 09.07.2004)
Kenni külast
Hilda Karuoja
(21.05.1916 - 09.07.2004)
Saunakülast
Arnold Ojasalu
(14.03.1930 - 24.07.2004)
Kehtnast
Vaike Reinaus
(22.11.1933 - 03.08.2004)
Lellest
Margus Vahter
(23.08.1960 - 02.08.2004)
Kehtnast
Pjotr Bortnik
(13.03.1930 - 11.08.2004)
Hertu külast

