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Seened meelitavad metsa
Käes on seeneaeg, millega kaasneb igal aastal
politseilt palju aega ja ressurssi nõudev tegevus
– metsa eksinud inimeste otsimine. Selgi
sügisel on juba kolmel korral tulnud läbi viia
otsinguid eksinud seeneliste leidmiseks.
Et loodetava rõõmu asemel, mida rikas sügisene mets pakub, ei tuleks hirmu ja muret kogeda,
selleks tahaksin anda metsaminejatele mõned
näpunäited.
Metsa minnes püütakse tavaliselt jätta
meelde metsa sisenemise suund. Sügavamas
metsas aga kipub inimeste suunataju kaduma,
kuna põhitähelepanu on suunatud seente leidmisele. Kui ühel momendil avastatakse, et suunataju on kadunud, satub inimene paanikasse,
kaotab selge mõistuse ja hakkab väljapääsuteed
otsima vaistu järgi. Eksinud inimene hakkab
tavaliselt tegema ringe, kuna inimese vasaku jala
sammu pikkus on reeglina natuke lühem kui
parema jala oma.
Metsa minnes tuleks leida endale kaaslane,
koos on eksimise võimalus väiksem. Metsa
minekust tuleks teavitada pereliikmeid või
tuttavaid, andes neile teada, millisesse metsa on
plaanis minna. Selga tuleks panna selline
riietus, mis vastaks muutlikele sügisilmadele.
Samas peaks riietus olema selline, mis paistab
ka metsas silma ehk, mis eristuks rohelistest
ja pruunidest toonidest. Võimalusel tuleks kaasa
võtta laetud akuga mobiiltelefon. Taskusse võiks
kindlasti panna kompassi ja tikud.
Metsa sisenedes tuleks kompassi järgi
määratleda oma asukoht ja liikumise suund.
Kompassi puudumisel saab seda edukalt teha
päikese järgi. Jälgige, kuhu jääb päike teie suhtes,
kui olete näoga metsa suunas ja jätke meelde,
kuhu peaks päike jääma selleks, et metsast uuesti
välja pääseda. Kui taevas on pilvine ja päikese
asukohta ei ole võimalik kindlaks teha, siis tasuks
hoiduda teede, sihtide ja kraavide lähedusse.
Kasulik oleks endast märke maha jätta (murtud
võsa, okste külge seotud nöörijupid vms)
Orienteeruda ei ole kindlasti mõtet tuule suuna ja
pilvede liikumise suuna järgi, see võib kergesti
muutuda ja kasu asemel pigem kahju tuua.
Kui aga ikkagi juhtub see, et olete eksinud,
tuleb kõigepealt aeg maha võtta, rahuneda ja
säilitada kaine mõtlemine, sest paanikas olles ei
suudeta arukaid otsuseid vastu võtta. Vaadake
kompassi või päikese asukohta ja liikuge nende
järgi tuldud teed tagasi. Jälgige, kas metsas on
inimtegevuse jälgi. Kui metsas on tehtud raiet,
siis saab metsamaterjali väljaveosuuna järgi
kindlaks teha, kuidas metsast väljuda. Palkide
väljalohistamisel murduvad oksad ja väikesed
puud, mis näitavad kätte suuna. Ka pinnasesse
jäänud traktori rehvimustri järgi saab kindlaks
teha, millises suunas see on liikunud. Kindlasti

Laupäeval,
2. oktoobril on
ohtlike jäätmete
kogumisreid
Täpsemalt lk 3.

Kui seenesoov suur, aga metsas orienteerumisega raskusi, võiks piirduda oma õues kasvavate seentega. Pildil kodusel kännul sirguvad
austerservikud, mis on lisaks kõigele muule
veel tervisele väga kasulikud.
tuleks aeg-ajalt kuulatada, kas kostab mingeid
inimtegevuse hääli (sõidukite mürin, signaalid,
ehitustegevusest tulenev müra jne). Samas tuleb
sellega olla ettevaatlik, sest metsas võivad helid
kajada ja tegelikult tulla teisest suunast kui
metsas tundub. Heaks orientiiriks on kraavid ja
sihid, mis tavaliselt viivad kusagile metsateele,
kust on võimalik juba edasi liikuda.
Kui metsast siiski omal jõul teed välja ei leia,
siis mobiiltelefoni olemasolul võiks oma
eksimisest teavitada tuttavaid, kes antud metsa
tunnevad, ja paluda nendelt abi. Eksimisest
teatamist ei maksa jätta viimasele momendile,
kuna pimedas ei ole võimalik otsijatel midagi teha.
Politsei lühinumbrile 110 helistades teatage oma
nimi, vanus, elukoht, tervislik seisund, oma
riietuse kirjeldus, metsa ja metsa sisenemise
asukoht, aeg – kui kaua olete metsas viibinud ja
hinnanguline kaugus metsa servast. Samuti oleks
hea, kui annate teada isikute nimed, kes antud
paikkonda võiksid paremini tunda.
Kui öö tuleb veeta metsas, siis tuleks
ööbimiseks valida kõrgem koht, kus niiskuse ja
külma tõttu ei tekiks alajahtumist. Valmistage ette
kuuseokstest ase, mis kaitseb maapinnast
eralduva niiskuse eest. Tikkude olemasolul tehke
lõke ja hoidke oma riided võimalikult kuivana.
Põhiline oht metsas ongi niiskete riiete ja
suhteliselt madala õhutemperatuuri tõttu
alajahtumine. Lõke annab ka märku teie asukohast
– öösel paistab lõke ja päeval lõkkesuits.
Otsijatele tuleb ennast kindlasti nähtavaks ja
kuuldavaks teha. Inimeste hääli kuuldes hõigake
vastu ja olge lagedamal kohal.
Selle kirjutise mõte ei ole kellestki orienteerujat
teha ega läbi viia ellujäämiskursust, kuid need
näpunäited peaksid metsas siiski abiks olema.
Turvalist seenelkäimist soovides

Margus KALDMA,
Rapla politseijaoskonna
korrakaitsetalituse komissar

Ingliste
Lasteaed 20
18.oktoobril 1984 oli Inglistel suursündmus –
avati kauaoodatud lasteaed. Lapsed ei pidanud
enam käima kaugel Valtu lasteaias, vaid nüüd
ootas mängumaa oma külas. Selleks kohandati
uues elumajas 5-toaline korter. Aias oli 24 last
– 3-5 aastased. Töötati ühes rühmas, ainult
õppetunnid viidi läbi kahes grupis. Kasvatajatena
alustasid tööd staa•ikas õpetaja Laine Miilen ja
asjalik Ingrid Rebane. Kokatädina toimekas
Koidu Leinberg.
Tegeleti tollele ajale kohaselt internatsionaalse- ja töökasvatusega, laste tervise tugevdamisega. Lapsed esinesid tublisti kolhoosi
üritustel. Traditsiooniks olid sügisandide ja
kevadlillede näitused.
Aastal 2000 kolis lasteaed ilusasse ja uude
majja. Siiani töötab ikka üks rühm. Sellel õppeaastal on rühmas 15 last - 2-7 aastased. Aeg on
muutnud kasvataja ametinime lasteaia õpetajaks
ja praegu on nendeks Eda Rebane ja Pille Matt
ning õpetaja abi Lii Kraam.
2001.aastal liideti lasteaed ja kool lasteaedalgkooliks. Ja kuna on üks asutus, siis on ka
üritused ühised. Nii kujunevad ühistest pidudest
perepeod. Kokku saavad mardid ja kadrid, koos
oodatakse jõuluvana. Ka emadepäeval lustitakse
ühiselt. Igal kevadel on kindlasti kellegi koduõuel
piknik.
Et õppimine tunduks tähtsam, siis käivad
lasteaia lapsed koolis klassiruumis tundides ja
koolilapsed rõõmuga peale õppimist lasteaias
mängimas.
Maja on kena ja valge ning piisavalt suur.
Peale lasteaia ja kooli on ühise katuse all ka
raamatukogu ja internetituba. Lasteaias on
aegade jooksul tehtud hulganisti vahvaid
tegemisi ja töötanud palju toredaid inimesi.
Kõigest ja kõigist ei mahu kirjutama. Kindlasti on
sellest mõnusam kõneleda.
Ehk saame jälle kokku!
Sünnipäeval, 18. oktoobril ootame endiseid
ja praeguseid töötajaid.
Info lasteaia ja kooli telefonil
48 42 247 48 42 248

Pille LAOS
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Ametlik

VALLAVALITSUSES

IN MEMORIAM

Vaike Reinaus
(22. november 1933
–3. august 2004)

Tänavuse lõikuskuu algus viis meie hulgast igaviku radadele Lelle
piirkonna külaliikumise hinge ja eestvedaja Vaike Reinausi. Lahkus
inimene, kes aastakümneid korraldas piirkonna kultuurielu ja
seltsitegevust, juhtis Lelle Haridus- ja Kultuuriseltsi , tegi ära suure
töö Lelle muutmisel kauniks ja koduseks alevikuks.
Vaike Reinaus (neiuna Rõõmussaar) sündis Käru valla Käsna külas
Reidimaa talus põllumehe perekonnas kolmanda lapsena. Pärast
Tallinna Rahandustehnikumi lõpetamist töötas ta varumisvolinikuna,
1959.aastast sai töökohaks Lelle mööblivabrik, (alguses Lelle kohaliku
tööstuse kombinaat, hiljem “Standardi” tsehh), kuhu ta jäi ligi
neljakümneks aastaks kuni ettevõtte likvideerimiseni.
Sünnipärane organiseerimisvõime, kaasahaarav karismaatiline
iseloom tegi Vaikest peagi kohalike ürituste eestvedaja. Peoõhtud,
kokkutulekud, turismireisid – kõigi nende korraldamine sujus Vaike
käes ladusalt. Särtsu jätkus vabatahtlikus tuletõrjes kaasalöömiseks.
Õnnelikust perekonnaelust võrsusid poeg ja tütar.
Eesti iseseisvuse taastamise järel hakkas Vaike Reinaus
taaselustama seltsitegevust ja edendama kohaliku omaalgatuse
liikumist. Temast sai Lelle Haridus- ja Kultuuriseltsi esinaine, kelle käe
all selts kasvas Lelle kohaliku elu eestvedajaks. Suurt tähelepanu
pühendati Lelle mineviku tähtsündmuste ja inimeste mälestuse
jäädvustamisele, mälestustahvel püstitati Huko Hiiemäele ja Lelle
kalmistule mälestuskivi vaba Eesti eest langenutele. Seltsi algatusel
alustati Lelle vana kalmistu ümber kujundamist kalmistu-pargiks,
ühistalgutega korrastati ja taastati väärtuslikumaid hauakohti, muru
ja puid. Kalmistu-pargi ehteks taastati uhke kiviaed ja väravad.
Vaike Reinausi viimaseks tööks jäi mahuka koduloolise kogumiku
“Lelle läbi aegade” koostamises ja väljaandmises osalemine, mis enne
tema lahkumist kaante vahele jõudis.
Vaike Reinaus, tõeline Lelle säde-inimene, sängitati maamulda
temale südamelähedasel Lelle kalmistul. Mälestus Vaikest jääb
lellelastele südamesse kauaks püsima.

Lelle Haridus- ja Kultuuri Selts
Kehtna vallavalitsus

Vallamaja kantseleist saab osta raamatut
“Lelle läbi aegade”,
hind 65 kr

Teade Lokuta, Eidapere ja Lelle
piirkondade elanikele!
Lokuta, Eidapere ja Lelle saavad oma joogivee Pärnu jõe alamvesikonnas.
Keskkonnaministeeriumis on algatatud suur projekt kogu selle
piirkonna veemajanduse korraldamiseks, joogiveetrasside ja
kanalisatsiooniseadmete rajamiseks.
Vastav projekt on välja pandus avalikuks tutvumiseks, et saada elanike
ettepanekuid ja arvamusi.
Pärnu alamvesikonna projektiga , VEEMAJANDUSKAVAGA, on
soovitav tutvuda kas internetis Pärnumaa keskkonnateenistuse
koduleheküljel (http://parnu.envir.ee/alamvesikond) või Raplamaa
Keskkonnateenistuses Rapla haldushoones. Avalik väljapanek kestab
31.novembrini 2004.a.

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

09.07.2004
Vallavalitsus nõustus Lau küla Väljaotsa katastriüksuse ostueesõigusega
erastamisega Rein Haggi poolt. Nõustuti Rapla kihelkonna auhinna ühise
finantseerimisega koos Raikküla, Rapla ja Järvakandi Vallavalitsusega. Tulenevalt koguduse taotlusest eraldati Järvakandi Peetri Kiriku kalmistupüha
läbiviimiseks 1500 krooni. Otsustati rahuldada Kalle Hamburgi üksikelamu
projekteerimistingimuste taotlus.
16. 07. 2004
Vallavalitsus andis nõusoleku alaealisele kuuluva vara müügiks ning
Pae Farmer OÜle vee erikasutusloa saamiseks. Otsustati rahuldada Lembit
Jäntsi taotlus ning väljastada talle ehitusluba väikeehitise püstitamiseks.
Eesti Energia AS Jaotusvõrk sai kasutusloa Tarsi talu elektripaigaldisele.
Nõustuti MTÜ Ühekatku Mõisakogu lastelaagri korraldamise toetamisega
ning otsustati tasuda vanuri hooldekodus viibimise ajal kohatasust tema
pensioniga katmata jääv summa.
30.07.2004
Vallavalitsus otsustas tulla vastu Kehtna Mõisa OÜ taotlusele ning
lülitada Kehtna aleviku tänavavalgustus sisse augustikuu alguspäevil.
Rahuldati Rain Metsjärve ja Mati Radiko projekteerimistingimuste taotlused.
Tulenevalt hooldatavate või hooldaja surmast tunnistati kehtetuks 4
vallavalitsuse hooldamist käsitlevat korraldust.
10. 08. 2004
Vallavalitsus kinnitas sotsiaalkomisjoni protokolli ja nõustus valla vanuri
hooldekodus viibimise ajal tasuma tema pensioni ja hooldekodu kohamaksu
vahe.
Arutleti kauplemise korraldamise üle vallas ning otsustati, et valla majandus- ja arendusnõunik Jaak Vitsur koostab müügipileti näidise ja pilet
antakse kuni valla tänavakaubanduse korraldamise eeskirjade vastuvõtmiseni vallavolikogu poolt välja tasuta.
18. 08.2004
Vallavalitsus vaatas läbi tänavakaubanduse eeskirja eelnõu ning täiendas seda. Vaadati läbi OÜga Alto Soojus sõlmitava rendilepingu projekt
ning anti nõusolek maastikurataste võidusõidu korraldamiseks. Vallavalitsus rahuldas Lelle Põhikooli rahataotluse ning otsustas vallale tuletõrjeauto soetamise. Rahuldati Eidapere Kooli taotlus ning otsustati
autasustada kooli töötajat Maive Nõmmikut seoses juubeliga ning
pikaajalise ja kohusetundliku tööga koolis valla aukirjaga. Aktasiseltsile
REY anti nõusolek Kumma sigala ja pumbamaja kinnistute ostueesõigusega
erastamiseks.
24.08.2004
Vallavalitsus analüüsis Kehtna teenindusmaja ja laululava varemete
likvideerimiseks esitatud pakkumisi. Varemete likvideerimise odavaim
pakkumine ületas 300 000 krooni piiri ning vallavalitsus loodab kaasosalust
keskkonnateenistuselt, hoiu-laenuühingult ja ettevõtjalt. Tulenevalt uue
õppeaasta lähenemisest arutati õpilas-transpordi korraldamist ning
õpilastele töövihikute maksumuse kompenseerimist. Kuulati
sotsiaalnõuniku informatsiooni sotsiaalkorterist loobumise ning sotsiaaltöötajate kutse- ja kvalifikatsiooni omandamise võimaluste kohta ning anti
nõusolek vanuri paigutamiseks hooldekodusse. Kehtna Põhikooli õpetajale
eraldati pedagoogina töötamise ajaks munitsipaalkorter.
07. 09.2004
Seoses poole ametikohaga logopeedi tööleasumisega Kehtna Lasteaia
Siller juures rahuldati lasteasutuse taotlus täiendavate eelarveliste
vahendite eraldamiseks. Vallavalitsus võttis vastu määruse, mis kehtestab
valla edukamate ettevõtjate konkursi läbiviimise korra. Otsustati määrata
kahele raske puudega isikule hooldaja ning kodaniku palvel lõpetada
alaealise perekonnas hooldamise leping. Majandus- ja arendusnõunik Jaak
Vitsuri ettepanekul oli päevakorda võetud valla arengukava tegevuskava
täiendamise eelnõu, mis otsustati peale täiendamist vaadata veelkordselt
üle järgmisel istungil.
14.09.2004
Vallavalitsus arutas valla järgmise aasta eelarve proportsioone ning
otsustas viia volikogusse minimaalse tulude ja kulude kasvuga eelnõu.
Vaadati läbi ning rahuldati OÜ Jaotusvõrk kaks elektriliinide ehitusloa
taotlust, Rain Metsjärve ja Margo Pedaja üksikelamu ehitusloa ning Heiki
Petersoni kalakasvatustiigi rajamise loa taotlus.
Kuulati valla sotsiaalnõuniku informatsiooni eelmisel istungil lahendust
mitteleidnud probleemide kohta ning eraldati täiendavat toimetulekutoetust.
Otsustati müüa avalikul enampakkumisel vallale kuuluv korter Hertu külas
ning elamu Lokutal.

Reet NERO

Valla Vaatleja on värvilisena avaldatud aadressil
www.kehtna.ee
Trükkinud Vali Press Põltsamaa

Ametlik
Kauplejad peavad
esitama taotluse
majandustegevuse
registrisse kandmiseks
Endiste kauplemislubade asendamine Majandustegevuse Registri kandega hakkab jõudma
lõpule. Praeguseks on Kehtna vallas teinud
registrikanded enamik kauplusi ja toitlustusettevõtteid.
15.aprilliks 2005.a peavad olema tehtud uued
registrikanded kõikidel ettevõtetel, kes tegutsesid endise kauplemisloa alusel.
Uue kaubandustegevuse seaduse järgi peavad tegema registrikanded ka kõik TEENINDUSEGA tegelejad (täpse loetelu saab vallavalitsusest) ja ka kõik ettevõtted, kes müüvad oma
tooteid HULGIKAUBANDUSE KORRAS (s.t
müüakse isikule, kes EI OLE tarbija). Hulgikaubanduse registreeringu peavad võtma ka näiteks
talunikud, puidu edasimüüjad.
HULGIKAUBANDUSE REGISTREERINGU
TEGEMISE TÄHTAEG ON JUBA15. SEPTEMBER.
Registreerimise blanketi saab vallavalitsusest
majandus- ja arendusnõuniku käest (tel 48 75 660),
vallavalitsus teeb ka sissekande registrisse.
Registrikande riigilõiv 300 krooni tuleb tasuda
vallamajas kassasse.
Esitatud registrikande saab ise endale välja
printida Majandustegevuse Registrist (vt.
Internetist Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehekülge) või küsida
väljatrükki vallavalitsusest.
Registreerimata tegevuse eest on nähtud
seadusega ette küllaltki suured trahvid.

Jaak VITSUR,
Majandus- ja arendusnõunik

Ohtlike jäätmete kogumisreid
laupäeval, 2. oktoobril
Kogumisauto peatub seitsmes asustatud kohas,
kuhu saavad ka ümbruskonna elanikud ära tuua
oma majapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed,
mis nõuavad erimenetlust nende käitlemisel.
Jäätmeid võetakse vastu tasuta.
Enamlevinud ohtlikud jäätmed kodumajapidamises on:
- kasutatud õlid ja õlijäätmed nagu õlifiltrid ja
õlipakendid;
- värvi-, liimi- ja lakijäätmed, nende pakendid
ning nende ainetega määrdunud töövahendid;
- lahustite – tärpentini, atsetooni ja tehnilise
bensiini jäätmed;
- taimekaitse- ja putukatõrjevahendite ning
väetiste jäägid ja nende pakendid;
- vanad akud ja akuvedelikud;
- väävel- ja soolhape ning orgaanilised
happed – äädikhape ja sipelghape;
- kasutamata jäänud või aegunud ravimid ja
farmaatsiatooted;
- purunenud elavhõbekraadiklaasid;
- vanad päevavalguslambid;
- patareid.
Selliseid jäätmeid ei tohi visata tavalisse
prügikasti ega jätta vedelema. Need tuleb kokku
koguda, et neid seejärel spetsiaalselt töödelda.
Ohtlikke jäätmeid ära andes on kasulik teada
järgmist:
* Erinevaid ohtlikke jäätmeid ei tohi segada
ei omavahel ega ka teiste jäätmete või ainetega.
* Ohtlike jäätmete hoidmiseks ja transpordiks
on parimad nende toodete originaalpakendid.
Kui te ei ole kindel, kas tegemist on ohtliku
jäätmega või mitte, tooge see kogumisautosse.
Seekord ei võeta vastu külmikuid, telereid ja
muud kodutehnikat, samuti ei võeta sellel reidil
vastu kasutatud sõidukirehve.
Külmikuid, telereid ja muud kodutehnikat saab
ära anda 2005.a. kevadel toimuval vanametalli

VALLA PARIMATE ETTEVÕTJATE
KONKURSI LÄBIVIIMISE KORD
Kinnitatud Vallavalitsuse määrusega
nr 8, 07. 09. 2004. a.
1. Korraldada iga aasta IV kvartalis konkurss
Kehtna valla (edaspidi tekstis vald) parimate
ettevõtjate väljaselgitamiseks.
2. Konkursi eesmärk on valla edukamate
ettevõtjate tunnustamine ning valla sotsiaalmajandusliku arengu kiirendamine.
3. Konkurss peab kaasa aitama ettevõtjate
panuse suurendamisse valla sotsiaal-majanduslike probleemide lahendamisele, sealhulgas
tööhõive suurendamisele, elatustaseme tõstmisele, kutseoskuste ja töövilumuste arendamisele, keskkonna kaitsele, kohaliku omaalgatuse arendamisele.
4. Valla sotsiaal-majanduslikule arengule
enim kaasa aidanud ettevõtjate välja selgitamiseks
moodustab vallavalitsus komisjoni vallavalitsuse spetsialistidest, valla ettevõtjate ja ühiskondlike organisatsioonide esindajatest komisjoni.
5. Konkursikomisjoni koosoleku kutsub
kokku esimees. Konkursikomisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt 5
komisjoni liiget, sealhulgas esimees.
6. Konkursikomisjon võtab oma otsused
vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse
jagunemise korral otsustab esimehe hääl.
7. Konkursikomisjoni koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla esimees ja
protokollija.
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8. Konkursikomisjoni esitab ettepanekud
võitjate autasustamiseks vallavalitsusele.
9. Konkursi tulemused kinnitab vallavalitsus
oma korraldusega.
Konkursi tulemused tehakse teatavaks valla
ajalehes “Valla Vaatleja“ ja valla koduleheküljel.
Parima ettevõtja selgitamisel võetakse aluseks majandustegevuse küsitluslehtede alusel
saadud andmed ( lisatud).
Konkursil osaleda soovivad ettevõtjad esitavad komisjonile iga aasta 15. oktoobriks täidetud
küsitluslehed.
Komisjon vaatab esitatud küsitluslehed läbi
ja külastab vajaduse korral konkursil osaleda
soovivaid ettevõtjaid. Andmete hindamisel
antakse üks hindepunkt iga positiivse vastusega
küsitluspunkti eest. Võrdsete punktitulemuste
juures antakse täiendav hindepunkt selle
ettevõtjale, kelle vastava küsitluspunkti
arvnäitaja on absoluutarvudes suurem.
10. Konkursi kokkuvõtete tegemine toimub
novembrikuus ettevõtjate päeval.
11. Konkursi võitjale annab vallavalitsus välja
rändauhinna “Parim ettevõtja – Kehtna valla
edendaja”. Rändauhinnale graveeritakse
aastanumber ja ettevõtja nimi.
12. Komisjoni ettepaneku alusel märgitakse
valla tänukirjaga parim tööhõive edendaja,
sponsor, keskkonnakaitsja, tootmise laiendaja,
eksportija.

kogumisreidil, mida teostab OÜ Emex.
Niisiis – tooge oma majapidamistes tekkinud
ohtlikud jäätmed kogumisautosse. Ohtlike jäätmete keskkonnaohutu käitlemine aitab säilitada
kodukandi keskkonda elamisväärsena ka meie
lastele ja lastelastele .
NB! Reidi korraldaja Kehtna Vallavalitsus ja
teostaja AS Ragn-Sells paluvad elanikelt lühikese
peatumisaja suhtes mõistvat suhtumist, sest meie
vallast liigub auto veel edasi Käru ja Kaiu valda.
Üritust rahastab Keskkonnainvesteeringute
Keskus.
Ohtlike jäätmete kogumisauto peatumiskohad laupäeval, 2. oktoobril
Kellaaeg
Asula
Peatumiskoht
8.00-8.10 Ingliste Rapla TÜ kaupluse parkla
8.35-8.45 Kaerepere Rapla TÜ kaupluse parkla
9.10-9.20 Keava Rapla TÜ kaupluse parkla
09.30-09.40 Kehtna Staadioni tn 1 parkla
10.00-10.10 Lelle Rahvamaja juures (Viljandi
mnt 30)
10.30-10.40 Lokuta Pargi poe juures
15.15-15.15 Järvakandi Turu parklas
11.35-11.45 Eidapere Sauna juures (Tallinna
mnt 30)

Ülari LUISK,
Keskkonnaspetsialist-inspektor

Vallavalitsus
otsustas:
Kultuuri- ja sporditegevuse toetuste taotlemine
kestab 15. oktoobrini.
Toetusi kultuuri- ja sporditegevuse ürituste
läbiviimiseks ja väikevarustuse (näiteks väiksemad sporditarbed, joonistusvahendid jm)
muretsemiseks 2005.aastal võetakse vastu
Kehtna vallamajas haridus- ja kultuurinõunik Rita
Peussa juures (telefon 48 75 640) 15. oktoobrini.
Tema käest saab vormikohase TAOTLUSE
BLANKETI (vt valla kodulehelt www.kehtna.ee,
loodetavasti oleme ka sinna jõudnud üles
riputada lehe ilmumise ajaks).
Toetuste taotlusi võivad esitada mittetulundusühingud (seltsid, klubid), seltsingud (ringid),
äriühingud ja ka eraisikud.
Toetuste taotluses peab kindlasti ära näitama:
kes taotleb (nimi, registrikood, aadress,
isikukood, telefon, e-mail);
millise ürituse läbiviimiseks taotletakse (võistlused, sõidud, koolitus, kursused, näitused jm);
millal ja kus see üritus toimub ja kes on korraldaja;
kes ja kui palju on üritusest osavõtjaid;
milline on ürituse kogu eelarve ja kes osalevad ürituse rahastamises (isikud, fondid, riigiorganid, ettevõtted);
millisteks täpseteks kulutusteks küsitakse
raha Kehtna valla eelarvest ja kui suur on küsitav
summa;
kuhu ja kellele taotletakse raha ülekandmist
või arvete eest tasumist;
kes vastutab ürituse läbiviimise eest ja annab
aru rahade kasutamisest;
millist kasu saavad üritusest Kehtna valla
inimesed.
2005.a. saavad vallapoolset toetust eelkõige
need, kes on toetuse taotlused esitanud 15. oktoobriks. Toetuse taotlused vaatab läbi vallavolikogu ja kultuuri- ning sporditöötajatest moodustatud töögrupp, kes esitab vallavalitsusele
omapoolse ettepaneku toetuste andmise kohta
2005. a. vallaeelarve kujundamisel. Lõpliku otsuse
teeb vallavolikogu, kes eelarve vastu võtab.

Jaak VITSUR
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Metsamajandamiskava – muudatused
seadusandluses
Metsamajandamiskava kohustuslikkusest
Vastavalt Metsaseaduse muudatusele muutub
metsamajandamiskava kohustuslikuks.
Seaduse järgi koostatakse metsamajandamiskava maale, mis on metsamaana maakatastrisse
kantud. Erandina koostatakse metsamajandamiskava maale, mis on maakatastrisse kantud mõne
muu maakategooriana, näiteks: muu maa, looduslik rohumaa vms, juhul, kui maa on puittaimestiku
kasvukoht pindalaga 0,5 ha või enam ning vastab
vähemalt ühele alljärgnevatest kirjeldustest:
seal kasvavad puud kõrgusega vähemalt 1,3
m ja puuvõrade liitusega vähemalt 30 protsenti
seda majandatakse puidu ja teiste metsasaaduste saamiseks või seal säilitatakse puittaimestikku Metsaseaduses nimetatud viisidel kasutamiseks, näiteks looduse kaitseks, keskkonnakaitseks, sanitaarkaitseks, rekreatsiooniks,
teadus- ja õppetööks, jahinduseks või riigikaitseks.
Metsaseadust, sellest tulenevalt ka metsamajandamiskava koostamise kohustust, ei
rakendata:
parkides, haljasaladel, marja- ja viljapuuaedades, puukoolides, dendraariumides, kuni 20
m laiustes raudtee-, maantee- ja põllukaitsehekkides ja -ribades, puude ja põõsaste istandustes ning veejuhtmete kaitseribades
maatükil, kus projekteerimistingimused või
detailplaneering näevad ette metsa majandamisest erinevat maakasutust
eraomanikule kuuluval metsamaana maakatastrisse kandmata maal, kus puittaimestiku
keskmine vanus ei ületa 20 aastat.
Metsaseaduse järgi ei laiene metsamajandamiskava koostamise kohustus kinnistule, kus
metsa pindala on kuni 2 (kaks) hektarit.
* Metsakorraldaja
Metsakorraldustöid võib teha metsakorraldustööde tegevusluba omav isik. Siinkohal on
oluline teada, et tunnustatud (tunnistusega)
metsakorraldaja ning seaduses nimetatud:
metsakorraldustööde tegevusluba omav isik on
erinevad isikud. Käesolevast aastast alates
kvalifitseeritakse Eestis ka metsakorraldajaid ehk
taksaatoreid ning tunnustatud metsakorraldaja
on isik, kes on sooritanud metsakorraldaja eksami
ja katsetöö ning kellele on Eesti Metsakaitse- ja
Metsauuenduskeskuse poolt välja antud
tunnistus, mis tõendab metsakorraldaja eksami
ning katsetöö sooritamist. Metsakorraldustööde
tegevusluba omav isik on juriidiline isik, üldjuhul era- või riigiettevõte, kellele on väljastatud
Eesti Metsakaitse- ja Metsa-uuenduskeskuse
poolt metsakorraldustööde tegevusluba, mis annab õiguse teha metsakorraldustöid. Metsamajandamiskava koostamine ning välja andmine
on üks osa metsa korraldamisest. Metsa korraldamise osad on veel metsa inventeerimine ning
metsa majandamise hindamine. Metsakorraldustööde loa võib loa andja kehtetuks tunnistada
kui loa omaja on korduvalt või oluliselt rikkunud
metsakorraldustöödele esitatavaid nõudeid.
Tunnustatud metsakorraldajate nimekiri ning
tegevusloaga metsakorraldusettevõtete nimekiri
on nähtav Eesti Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse interneti kodulehel aadressil: http://
www.metsad.ee
Järgneb
Meelis KASEMAA

Metsanõustamise OÜ
GSM 51 64 066
info@taks.ee
http://www.taks.ee/

Ametlik

SAAGEM TUTTAVAKS
6.septembrist töötab valla haridus- ja
kultuurinõunikuna RITA PEUSSA: Ennast
tutvustab ta nii:
Olen 35aastane naine, kes usub: kõik on
võimalik! Seepärast olen nüüd Kehtnas - paigas,
kust õhkub vaimsust. Paigas, kust on välja
kasvanud silmapaistvaid inimesi erinevatest
eluvaldkondadest.
Kehtnasse tööle tulin Raplast, mis on minu
sünni-, kasvu- ning elupaik. Olen abielus,
7aastase poja ja 12aastase tütre ema. Enne
Kehtnasse tulekut töötasin Rapla Keskraamatukogus osakonnajuhatajana. Olen lõpetanud
Viljandi Kultuuriakadeemia ja planeerin tulevikus
jõuda magistrikraadini.
Tahan õppida Teid tundma - Kehtna valla
rahvas, hoida senitehtut ning läbi tugeva
koostöö edasi areneda!

Teade küladele
Oktoobri alguses algab taotluste vastuvõtmine külade taastamise ja arendamise toetusteks
Euroopa Liidu struktuurifondide rahadest.
Selle aasta sügisel jagatakse eelnimetatud toetusega Eestis ära väga suur summa – 29 miljonit
krooni.
Toetusega kaetakse 90% vastava ettevõtmise kuludest.
Toetusi saavad esitada ainult registreeritud ja tegutsevad MITTETULUNDUSÜHINGUD ning
ETTEVÕTJAD. Vallavalitsused ja valla asutused taotleda ei saa. Taotluseks peab üldjuhul olema
aleviku või küla elanike poolt koosolekul vastuvõetud küla või aleviku arengukava.
Toetust antakse mitmesuguste avalikuks kasutamiseks mõeldud objektide EHITAMISTEKS JA
ASJADE OSTMISEKS. Võimalik ehitada ja remontida seltsimaju, kultuurimaju, spordisaale,
spordiväljakuid, külaplatse, matkaradu, ujumiskohti, püstitada külaviitasid ja silte, teha haljastustöid.
Saab osta kultuuri- ja spordimajade sisustust, muusikariistu, spordivahendeid, rahvariideid. Saab
ka toetusi avalikuks kasutamiseks mõeldud (ka tasulise teenustega) internetipunkti hoone ehitamiseks
ja sisustuse ja tarkvara ostmiseks.
Asjast huvitatud ühingutel palun kiiresti ühendust võtta majandus- ja arendusnõunikuga telefonil
48 75 660. Praeguseks on teatanud oma kavatsustest raha taotleda Keava Haridus- ja Kultuuriselts,
Kaerepere Spordiklubi ja Kumma küla.
Asjaga on kiire, sest nagu näitavad selle aasta toetuste saamise kogemused, jagatakse kogu
toetuste summa ära esimesel avalduste vastuvõtmise päeval.

Jaak VITSUR,
Majandus- ja arendusnõunik
Austatud puiduettevõtjad, omavalitsusjuhid ja valdade majandus- ning
ettevõtlusnõunikud, kutsume Teid

Rootsi Jönköpingi lääni ja Raplamaa ettevõtjate ning
omavalitsuste KOOSTÖÖSEMINARILE,
mis toimub Kehtna Majandus- ja
Tehnoloogiakoolis reedel, 01. oktoobril 2004.a.
Meie eesmärgiks on:
Rootsi kogemustele tuginedes kavandada
samme puiduklastri· kujundamiseks
Kavandada ühiseid kontakt- ja koolitusreise
Rootsi ja/või Soome
Planeerida osapooli huvitavaid koolitusi,
seminare jm vajalikku
PÄEVAKAVA:
10.45–11.00 Registreerimine, hommikukohv
11.00-11.15 Seminari avamine, osalejate
tutvustamine
11.15–13.00 Puiduklastrid Rootsis;
Puukeskus - Bo Sundström
13.00–14.00 Lõuna Kehtnas
14.00–15.00Puiduklastrid Eestis? Puiduklastri
kujunemise võimalused Rapla maakonnas. Klastri
kasulikkusest ettevõtjale. - Ülo Kannelmäe, A&L
Management Eesti
15.00–16. 00 Avaliku sektori ja ettevõtjate
koostöö Jönköpingi lääni näidetel.- Hans Rocen,
Tranåse vallavanem

16.00–16.30 Kokkuvõtted ja edasised
tegevusplaanid
16.30–17.10 Tutvumine Kehtna Majandus- ja
Tehnoloogiakooliga. Kavandatava ettevõtluse
inkubaatori ideest. - Eero Kalberg, Kehtna MTK
direktor
Ettekanded, tõlge ja kohvipausid korraldajate
poolt, lõunasöök osalejate endi kulul.
Info ja registreerimine kuni 27.septembrini
Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuses telef
489 4121; anneli@raek.ee; www.raek.ee
Rapla Maavalitsus ja Raplamaa Arendus- ja
Ettevõtluskeskus
·
klaster – määratletud territooriumil käivitatav (tootmis-, teenindus- ja müügiettevõtetest,
teadus-, uurimis- ja koolitusorganisatsioonidest,
riigi- ja omavalitsusasutustest koosnev) koostöövõrk, mille eesmärgiks on läbi üksikult hallatavate ressursside (tooraine, tehnika, töötajad,
oskused, informatsioon, finantsid, juhtimine jms)
koondamise konkretiseeritud sihtturgudele
suunatud konkurentsieeliste saavutamine kõigile
võrgu osapooltele (Ülo Kannelmäe )

Politsei & lastelaager

POLITSEITEATED
* 13.augustil kella 22.35 paiku lasksid
Eidapere alevikus õhupüssist H.P ja R.P Tallinna
mnt 35 asuva korteri akendesse. Purunesid kolme
aknaruudu klaasid, varaline kahju 500 krooni.
* 18.augustil kella 18.00 paiku võttis Kehtna
alevikus Staadioni 16 maja juures T.K avalikult,
ilma vägivalda kasutamata ära R.T jalgratta.
* 3.septembril kell 12.45 avastati Kehtna
vallas Lellapere külas O.S kuuluvast laudahoonest puskariaparaat, 90 liitrit meskit ja 45 liitrit
valmis puskarit.
* Ajavahemikul 05.09.2004 - 08.09.2004.a on
Ahekõnnu külas Uuetoa talu õuelt varastatud
oranzhi värvi järelhaagis KRAZ 252DF, mis kuulus
L.R. Varaline kahju kokku 5000 krooni.
* 14.septembril ajavahemikus 08.15-13.00 on
Saksa külas tungitud aknaklaasi lõhkumise teel
Vahtra majja ja varastatud muusikakeskus
PHILIPS, televiisor PHILIPS ja videomagnetofon
PHILIPS. Vargusega tekitatud kahju 12000 krooni.

Konstaabli kommentaarid
Alanud on järjekordne kooliaasta ja teravdatud tähelepanu alla on võetud laste liikluskasvatus. Septembri lõpuks peab olema kõikides
koolides 1. klassi astunud lastele kas siis pedagoogide või politseitöötajate poolt liikluse ABC
algtõed selgeks räägitud. Kodune abi vanematelt
on igati teretulnud.
Kehtna alevikus toimus 10. septembril kella
22.00 - 02.00 reid, mille käigus kontrolliti avalikku
korda ja alaealisi.
Tulemused on rohkem kui masendavad: kella
23.00 paiku oli väljas 4 eelkooliealist last, tabati 3
alkoholijoobes alaealist tütarlast ja mööda
Kehtnat jooksis noorukeid vast 3-4 korda rohkem
tabatutest. Sellised reidid toimuvad valla
territooriumil korrapäraselt ja eesmärgiks on

avaliku korra tagamine ja alaealiste poolt
toimepandud väärtegude tõkestamine. Samas
paneb ikkagi imestama täiskasvanute nahhaalsus, kes lastele alkoholi ostavad. Ei saa aru, kas
trahvid on sellistele isikutele liiga väikesed või
siis on inimesel tõesti ükskõik, et laps ennast
pakutud alkoholist oimetuks joob. Vanemate huvi
oma laste käikude, tegemiste ja sõprade vastu
on pahatihti nullilähedane. On olnud juhtumeid,
kus alkoholijoobes laps on tabatud ja vanemad
ei tunne huvigi, kust järeltulija on saanud
alkoholi (ja ka tubakatoodete) jaoks raha. Kui laps
on läinud külla, võiks lapsevanem välja uurida,
kelle juures ja kus tema laps viibib ning ka
küllakutsujate kontaktandmed.
Augustis ja septembris on registreeritud
mitmeid väärteomaterjale selle kohta, et lõhutud
on aiamaadel olevaid kasvuhooneid ja vandaalitsetud lasteaia territooriumil. Lasteaia territooriumil on varjualuses olnud roojahunnikuid,
urineeritud on liivakasti, samas kõrval on tühjad
õllepudelid, puruks on pekstud kiviplaadid,
puupakud. Mitmel korral on pekstud puruks
aknaklaasid. Ei oska öelda, kas tegu on joobnud
isikute poolt toime pandud lõhkumisega või on
kellelegi mõjunud rängalt möödunud lasteaiaaastad ja nüüd käiakse ennast seal välja elamas.
Terve psüühikaga inimene ei roni kõige kaitsetumate pisikeste inimeste – laste – pärusmaale ja ei
lõhu laste jaoks ehitatut, vaid otsib rindapistmiseks ikka omasugust.
Kahe kasvuhoone lõhkujad on tänaseks välja
selgitatud ja oma tegude eest tuleb neil noorukitel
vastust anda. Osa inimesi käituvad kui korilased
– lähevad teiste aiamaadele, kaevavad maast üles
vähegi söödavad juurikad. Mis pihku ei jää ja
kotti ei mahu, see tallatakse niisama ära. Maasikate valmimise ajal rääkis üks Kehtna elanik, et
tabas oma aiamaal maasikaid söönud poisi. Tema
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emaga vestlema minnes, oli viimane siiralt
üllatunud, et tema lapse käitumist taunitakse. Ema
küsimusele, et kui tema laps maasikaid tahab, siis
kust mujalt ta neid saama peaks, maasikate omanik
vastata ei osanud. Kommentaarid on kahtlemata
liigsed!
Valla territooriumil hakkame koolide ümbruses tihedamini kontrollima suitsetajaid, selleks
palume ka kõigi õpetajate ja täiskasvanute abi.
Kõigile teadmiseks - Õie kaupluse lähiümbrus ei
ole kogunemiskoht! Kallid kogunejad - on ka inimesi, kes soovivad poes lihtsalt sisseoste teha,
hetkel tuleb selleks rahvasummast läbi trügida,
rääkimata “vaimukatest” kommentaaridest, mis
suvalistele inimestele pillutakse.
Kohtumiselt vallavalitsuse töötajatega on
tulnud jutuks liikluskultuuri puudumine –
sõidetakse, kuidas juhtub ja kus ning millega
iganes. Politseiauto nägemisulatuses tõmmatakse tuurid maha ja nii kui ollakse veendunud, et
patrull on lahkunud, kihutatakse edasi. Politsei
poolt on järeldused tehtud ja edaspidises töös
võtame kasutusele erinevad meetmed takistamaks sama olukorra jätkamist ja loodame, et
suudame ka üllatusmomente pakkuda.
Positiivsest küljest on märkimist vääriv
1.septembril toimunud pidu Kehtna MTK-s, kus
politseireidi käigus kontrolliti kõiki peol viibijaid
ning ühtegi joobes isikut ei tabatud.
Kordan veel kord üle konstaablipunkti uue
aadressi: KOOLI 11-2 KEHTNAS. Tel 48 75 141
ja e-maili aadressid:
mariann.kuusmann@rapla.pol.ee ;
taavo.tikki@rapla.pol.ee
jaak.matkur@rapla.pol.ee
piret.kiris@rapla.pol.ee
Meeldivate kohtumisteni!

Mariann KUUSMANN

Nelja küla lapsed ühiselt Kalevipoja jäljes
28.-29. juulini oli Ohekatku külas Uuepõllu
talu maadel nelja ümberkaudse küla lastele
mõeldud ühine laager nimega “Kalevipoja jälje
lastelaager”. Eesti rahva eeposele viitav nimi
tulenes telkimispaiga täpsest asukohast – nimelt tunneb ümberkaudne rahvas Uuepõllu talu
maadele jäävaid auke kui Kalevipoja jalajälgi.
Idee korraldada ühine laager naaberkülade
lastele pärines Uuepõllu talu perenaiselt Ohekatku külavanemalt Imme Nearelt, kes nägi laagri
ellukutsumises võimalust lähestikku taludes elavaid lapsi omavahel tuttavaks teha. Ja kui kord
lapsed omavahel koos mänginud, siis ehk ei kao
tekkinud sõprus kasvadeski. Nii tekib lootus, et
noor inimene maalt linna ei lähe – kes tahaks
lahkuda armsatest tuttavatest ja kallist
kodupaigast.
“Kalevipoja jälje lastelaager” oli mõeldud
eeskätt Ohekatku, Rõue, Kehtna-Nurme ja Hiie
küla lastele. Kuid osalesid seal ka noored Kehtnast, Kolust ja Palukülast – kokku 19 last ja noort.
Laagri tipphetkeks võib lugeda esimese
päeva pärastlõunal olnud jalgsimatka Uuepõllult
Palukülasse, kust pärast piruka söömist ja hiiemäega tutvumist Susi talu ja Reinhauside hobuvankritega laagriplatsile tagasi tuldi. Matka
õnnestumisest vaimustunud olid nii lapsed kui
ka laagris toimetanud täiskasvanud. Rõõmuga
tõdeti, et vihm maalapsi seiklemast ei peleta.
Õhtul ootas ees piknik ja kodukandiga n-ö
kohapeal tutvumine. Mõned päevad enne laagri
algust valmis suurel vineertahvlil nelja küla kaart.
Kaardi joonistamisega vaeva näinud Heiki Tali
ja Mary Hermann olid suurepäraselt ülesandega

toime tulnud ja lapsed said võimaluse värviliselt
kaardilt üles otsida oma kodumajad. Igale laagrilisele anti pisike lipuke, millele lapse eesnimi kirjutati ja kaardil tema kodutalu tähistanud punasele
ruudukesele kinnitati. Kuid enne, kui lipuke paigas, nimetas igaüks oma talu nime ja näitas kaardil
otsemat teed, kuidas sinna laagriplastilt pääseda.
Kui eespool sai kirjutatud sellest, et ega vihm
maalapsi seiklemast peleta, siis tuleb tunnistada,
et laagri lõpp tuli siiski oodatust varem ja seda
“tänu” lõppematule ja aina tugevnenud vihmale.
Laagriööl sadas katkematult paduvihma ja teise
päeva hommikuks oli tuulgi sedavõrd tugev, et
ähvardas enesega kaasa viia nii telgid kui ka varikatused. Öö jooksul olid märjaks saanud lapsedki
ja nende laagrivarustus. Et lugu piltlikumaks teha,
saab siinkohal kirjeldada pisikest Laurat, kes
pärast ärkamist telgis lõkkeplatsile suisa märja
peaga tuli. Nimelt oli talle vihmavesi öö läbi pähe
tilkunud. Öisest laste riiete ja jalanõude kuivatamisest Uuepõllu talu saunas suurt kasu polnud,
sest taevast tulnud vesi muutis need hetkega
taas läbimärjaks.
Kõike eespoolt kirjutatut arvesse võttes
otsustatigi lapsevanemad juba enne lõunat
laagrilistele järele kutsuda, kuigi lapsed sellest
väga vaimustuses polnudki. Kurb oli, sest ära jäi
kohapeal valmima pidanud etendus Kalevipoja
kiviviskamisest ja ühine piknik koos vanematega.
Loodetavasti jäid aga lapsed see-eest terveks ja
vihma all veedetud öö ei lõppenud kellelgi
külmetusega.
On aga asju, mida ei saa laagrist rääkides
nimetamata jätta – see on kohalike külaelanike

Imme Neare foto.
abivalmidus ja kaasalöömine. Ei oleks olnud
maitsvaid kooke ja pirukaid, kui poleks olnud
Vaike Aasametsa, kes neid küpsetas. Ja oleks
kõhtki tühjaks jäänud, kui Marika Kutsar poleks
toitu valmistanud. Suured tänud Kehtna Mõisa
Osaühingule, kes laagri tarvis liha, muna ja
piimakraami tasuta andis, Kehtna vallavalitsusele, kes laagrit rahaliselt toetas ning ka
jäätisetootja Balbiinole, kes lastele jäätist kinkis.
Ja loomulikult ei saa nimetamata jätta laagri
korraldajaid-läbiviijaid, kes kiirete kodutööde
kõrvalt aega leidsid ja mitmeid päevi hilisõhtuni
välja laagri ettevalmistamisega ametis olid. Olgu
nad siinkohal nimetatud: Marika ja Heiki Tali,
Mary ja Urmas Hermann, Imme Neare ja Peep
Lohu, Sven Soomets ja tagasihoidlikult ka loo
autor.
Ohekatku, Kehtna-Nurme, Rõue, Hiie küla
lastele ja noortele aga: KOHTUMISENI
JÄRGMISEL SUVEL!

Kaire KOZLOV
Kehtna-Nurme külast
Suure-Kaera talust
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Kultuur& sport

KUMMARDUS ABILISTELE !!!
MA OLEN ARMASTUST KIIRGAV OLEND.
Sügaval minu olemuse keskmes on
ammendamatu armastuse allikas. See ei saa
kunagi tühjaks. Ma ei suuda seda kuidagi selle
elu jooksul ära kasutada. Järelikult ei ole mul
vaja sellega koonerdada. Ma saan oma
armastust alati jagada. Armastus on väga
nakkava iseloomuga. Kui ma oma armastust
välja jagan, saan ma selle mitmekordselt tagasi.
Mida rohkem armastust ma jagan, seda rohkem
mul seda on. Ma olen siia maailma tulnud
armastuse jagajaks. Ma saabusin täis armastust.
MA JUUBELDAN SELLES ARMASTUSES,
MIDA MUL JAGADA ON.

/L.L.Hay/
Selle tõdemuse tänukirjal said kaasa ligi 180
kooliteatri noort näitlejat, kes osalesid Raplamaa
kooliteatrite suvekoolis Tarsi talus, Linnaaluste
külas. Sel aastal möödus 950 aastat Linnaaluste
küla esmamainimisest. 2 projekti- küla juubeliprojekt ja kooliteatrite suvekooli projekt toimisid
käsikäes ja seda ülimalt õnnestunult. 2002. aastal
alustatud ettevõtmisedKüla “värava” ehk peatuskoha rajamine koos
küla ja Kõnnumaad tutvustava teabetahvli
ülespanekuga on lõpetatud. Teelahkmetesse on
pandud talude suunaviidad, külal on alates sellest
aastast oma arengukava, uuritakse küla ajalugu
ja käib aktiivne seltsielu. Küla elab ja õitseb,
linnus avaneb ja üllatab, rahvas meenutab ja
mäletab, side vibreerib läbi aegade.
Sellesse mõnusalt pulbitsevasse külaellu
saabusid 11. juulil kooliteatrite lapsed. Loodus
võttis omaks kooliteatrite suvekooli moto: päikelõpmatu valguse ja armastuse allikas, ja me
nautisime pärast pikka vihmaperjoodi päikesepaistet kogu laagri jooksul. Päevad olid täidetud
koolitustöö, spordi, rabamatkade, ujumise ja palju

EVULI
Tüdrukud ja jalgpall Kehtnas veereb oma
kolmandasse sügisesse. Lõppemas on Eesti MV
Naistele ja “B” vanuseklassi (sündinud 1988 ja
hiljem) tüdrukutele. Tüdrukutel pole hästi
läinud, kuna enamus võistkonna tegijatest on
aasta vanemad. Naiste arvestuses kempleme
endiselt tüdrukutega naiste vastu. Suvistele
raskustele vaatamata oleme olnud siiski tublimad, kui eelmistel hooaegadel: 2 vooru enne
lõppu oleme löönud 16 väravat enam, kui eelmisel aastal ning punkte on samapalju, kui eelmisel hooajal kokku. Oleme jätnud ühe võistkonna endast tahapoole, mis on samuti meeldiv!
Rõõmustavat on enamgi. EVL Silwi Kehtna
liider, KETHY ÕUNPUU, murdis end veenvalt
Eesti U-19 koondisse mängides Balti turniiril
põhirivistuses. Koondisevõlu sai ühes mängus
maitsta ka teine EVL-ne, AGE UIBO. Usume, et
järgmisel aastal on U-19 koondises poole rohkem
meie võistkonna liikmeid – igatahes potentsiaali
on nii mõnelgi!
Tore on tõdeda, et peale suvist nn. puberteedikriisi on tüdrukud täiskasvanumaks saanud ning
paljude kohusetunne ja vastutus võistkonnakaaslaste ja treenerite ees paranenud.
ARMSAD KEHTNALAPSEVANEMAD!
Alles me nautisime eestlaste olümpiategusid
ja rõõmustasime nende medalite üle. Aga kust
tulevad need, kelle üle me uhkust tunneme ja kelle
eest põeme – eks ikka meie endi seast, peredest,
kus sport ja tervis on au sees, kus mõistetakse, et

muuga. Külas käisid Priit Võigemast, Evelin Pang,
Tarvo Krall, Anne Veesaar, ansambel ZIP ja
ansambel ALIAS.
Kõige selle kõrval valmistas II vahetus 4
päeva jooksul ette ka vabaõhulavastuse “Vili
viinaks” L.N.Tolstoi ainetel. Etendus sai küla
juubelipeol suure menu osaliseks.
Aitäh Loojale, Maaemale ja Vetevanale – meie
kooslus toimis suurepäraselt !!!
Aitäh kõigile, kes panid õla alla meie ürituste
õnnestumiseks. Aitäh Sulle väsimatu külarahvas
ja arheoloogid, suvekooli külalised, kooliteatrite
juhendajad kes te oma lapsed laagrisse tõite, kokad ja lavaehitajad, külavanem ja tänulik publik,
suur kummardus lavastajatele - Katrin Kirsipuule,
Eve Kärsnale, Valter Uusbergile ja Kristjan
Kaljundile.
Ja ärge kunagi unustage, et kõige suurem
väärtus siin maises maailmas on perekonnal kõige
kitsamas ja laiemas tähenduses- kas siis kodupere, külapere, sõprade pere või mis iganes
kokkuhoidva koosluse näol.
Tänu toetajatele: Kehtna vallavalitsus, Raplamaa Omavalitsuste Arengufond (noorsoo- ja
kultuuri osafond), Hasartmängumaksu nõukogu
(haridus- ja kultuuriministeerium), Eesti
Kultuurkapitali Raplamaa ekspertgrupp, Kohaliku
Omaalgatuse Programm.
Me teame, kui raske on rahapada hallata ja
otsustada, kes vajab rohkem kes vähem ? Aga
keegi ju peab seda tegema siin ajalises maailmas.
Aitäh, et selle vastutuse olete võtnud. Tänu teile,
et saite seekord ka meid valida.
Ja ma ei saa ka selle tänupalve lõpus ütlemata
jätta üht olulist tõde:
ME KÕIK OLEME ÜHE PÄIKESE KIIRED!

Krista OLESK,
perenaine
sport distsiplineerib, karastab, õpetab raskusi
taluma, enese eest seisma, teistega arvestama!
Andkem siis lastele võimalus end võitjana
tunda, olgem neile eeskujuks, võitkem endi
mugavus ja tegelege jõudumööda spordiga, mis
see siis ka poleks. Aidake lastel oma aega
mõtestatult ja sihikindlalt kasutada, kuigi elu on
piisavalt raske, ei tohi käega lüüa ning minnalaskmisel endi üle valitseda. Ärge tehke lastele
karuteenet vabastades end kohustustest päästelausega – las laps teeb, mida tahab! Pahatihti
tuleb tagasilöök varem, kui me arvame. Lastel
puudub normaalne sotsiaalsus, eneseväärikus ja
-hinnang, pettumus sellest, et nad pole piisavalt
tublid ning peagi oleme vastamisi etteheidetega
meile, vanematele, miks te pole teda, last, suunanud, pakkunud talle võimalust enese parendamiseks läbi vaimu ja keha arendamise.
Ärgem laskem lastel samastuda pseudokangelastega – kangelaseks saadakse läbi kõva töö
ja vaeva – telekat, videot, internetti vaadates see
küll ei õnnestu !
Ärgem leppigem keskpärasusega – seda on
ilma meie abita küll ja küll!
Austagem ja arendagem last, siis on austus
mõlemapoolne - eneseteostuslatt peab olema
alati piisavalt kõrgel, et me areneksime oma
valitud alal!
ÜHESÕNAGA – AIDAKEM LASTEL ELU
PÜSIVÄÄRTUSI TUNDMA ÕPPIDA JA NEIST
RÕÕMU TUNDA!

Gunnar KURE

Laul saadab meid ju hällist peale,
laul juhib mõtted halvalt heale…

Kehtna Segakoor
alustab hooaega ja ootab
uusi lauljaid

Augusti keskel lõpetas Kehtna Segakoor lauluaasta ja kokku tuleme taas septembrikuu
viimasel neljapäeval. Seega natuke puhkust ja
edasi uue hooga.
Möödunud hooaeg oli väga sisutihe. Saime
laulupeol taas nautida lauluelamusi võimsa laulukaare all. Meie koor oli arvatud valiksegakooride
hulka ja see repertuaar avaldas muljet nii lauljatele
kui ka kuulajatele. Hooaja lõpetasime meeleoluka
kontsertreisiga Saaremaale. Meie kontserdid
toimusid Karja ja Kihelkonna kirikus.
Siinkohal ütlen segakoori nimel suure tänu
dirigent Ülle Eerikule, kes on meile laulmise
huvitavaks teinud suurepärase repertuaari
valikuga. Samuti on meie lauludele sära andnud
noored solistid Kai Kaljula ja Kaili Jõesaar ning
meessolist Arnold Hannust.
Mõne lausega uuest lauluaastast.
Kahe aasta pärast täitub Kehtna segakoori
45. tegevusaasta. Et seda heal tasemel tähistada,
tuleb hakata üsna pea ette valmistama kontsertprogrammi.
Järgmisel suvel on plaanis jälle teha üks
kontsertreis Eestimaal. Hooaja jooksul võib tulla
kutseid huvitavatele üritustele.
Tahaksin välja öelda üllatuse lauljatele. Nimelt
Gunnar Kurel on laulukoorile laul, mille sõnade ja
viisi autor on tema isiklikult. Ootame Gunnarit
laulma.
Heameel on sellest, et enamik lauljatest on
aastaid jäänud sõbraks laulule ja kui hooaja lõpus
mõni ütleb, et ta sügisel enam ei tule, siis ei saa
seda tõsiselt võtta. Tuleb küll, sest laulu mõju jäi
südamesse. On ka lauljaid, kes kodustel põhjustel
on pidanud aasta või paar vahele jätma, aga jälle
tagasi tulnud.
Täname Kehtna vallavalitsust, kes on võimaluse piires laulukoori rahaliselt toetanud, tänu
millele saime osaleda laulupeol ja maakonna
kultuuriüritustel. Usun, et oleme Kehtna valda
väljaspool Raplamaad ja kaugemalgi väärikalt
esindanud.
Uueks hooajaks soovin laulukaaslastele
laulurõõmu ja Üllele jätkuvalt energiat ning head
tahet oma lauljatega tööd teha.
Uued lauluhuvilised – ootame teid meie seltsi!

Piia RIIEL,
Koorivanem

ÜKS VÕIMALUS!
Eesti Vuti Liiga – EVULI võtab vastu uusi
jalgpallitüdrukuid alates 5-ndast eluaastast.
Kokkusaamine oleks 26. septembril Kehtna
MTK staadionil.
Kell 15.oo vaatame Eesti naiste MV mängu,
kell 17.00 koosolek. HALVA ILMA KORRAL
TEEME KOOSOLEKU KELL 17.30 CAFE OLEES.
EVL Silwi Kehtna - JK Piraaja Kehra
TULGE KAASA ELAMA KOGU PEREGA!

Kultuur

Kodutütarde üleriigiline pealinnalaager
3.-6.august 2004

Kodutütarde Rapla esindus Eesti Vabariigi
Presidendi lipu ees. Vasakult Kaie Kensap,
Airika Troost, Moonika Troost, Kaisa Pärn,
Maret Ojavee, Triin Hermat. Foto Kaie Kensap
Traditsioonilsse suvelaagrisse pääsesid kodutütred, kes oma tööga olid aasta jooksul silma
paistnud, nii ka Rapla esindus.
Laagri ööbimis- ja söömiskohaks oli Tallinna
Reaalkool. Ülejäänud tegevus toimus kõik
väljaspool kooli.
Esimesel päeval käisime Salmistus Erna retke
dessanti vaatamas. Retkest osavõtjad pidid laevadelt paatidega sadamasse sõudma, samal ajal
toimusid meres ja kaldal pidevalt plahvatused.
Teisel päeval viidi meid Kaitseliidu peastaapi,
Stenbocki majja ning telemajja ekskursioonile,
kolmadal päeval aga Kadriorgu ning loomaaeda.
Kadriorus saime teada palju huvitavat pargi

kujundamise kohta – kuidas pargikujunadajad on
mõelnud ja planeerinud, et inimesi ka kõige
kaugematesse parginurkadesse meelitada ning
kuidas lilleaed igast küljest vaadatuna täiuslikuna
näiks. Ka Kadrioru lossi sisemised võlud seletati
meile ilusasti lahti.
Pärast seda aga saime külastada maja, kuhu
tavainimese jalg niisama naljalt sisse ei astu –
Presidendi lossi. Pärast põhjalikku kontrolli, et
tegu pole pahatahtliku jõuguga, saime näha ust,
millest ainult president käib; imetleda kõige
tähtsamat lippu, mis Eesti Vabariigis on ning
viibida ruumis, kus sünnivad kõige tähtsamad
otsused.
Neljandal päeval käisime külas meie endisel
presidendil Lennart Meril. Pärast tervitamist tegi
ta meile ekskursiooni oma maja esimesel korrusel.
Vaatasime aukirju, tänukirju, ordeneid, kingitusi
jms. Kõike ei jõudnud ära vaadatagi. Aias esines
Siiri Sisask kahe lauluga ning kodutütred andsid
üle vaiba oma patroonile proua Helle Merile. Peale
ametlikku osa viidi meid veel aeda ning ümbrust
kaema, ja mis väga oodatud oli – lasti merre ujuma,
sest päike tundus 100° olevat.
Sellega saigi tore laager läbi ja kõigil tuli asuda
koduteele.

Kaie KENSAP,
Kodutütarde Rapla
ringkonnavanem
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Keava spordipäev
Keava Haridus- ja Kultuuriselts ning Keava
Spordiselts korraldasid 21.augustil Keavas
spordipäeva. Võistlusi jätkus igale vanusele
ning üritus lõppes laulu- ja tantsuõhtuga Keva
Külakapelli saatel.
Spordipäeval olid edukamad:
Paarisvõrkpall: I – Imre Tint ja Lauri Puhkan,
II – Ahti Raid ja Rainer Tint, III – Andres Ojasalu
ja Tarmo Randrüüt
Korvpalli vabavisked, meeste arvestus: I –
Ivar Rõõs, II – Eduard Bahajev, III – Tõnis Kask
Korvpalli vabavisked, naiste arvestus: I –
Maret Ojavee, II – Katri Jürimäe, III – Merike
Raudsepp
Fotboliit: I – Alari Rutss, II Janno Küünarpuu;
III – Reet Ringo
Rahvastepall: I – Raili Romanovski ja Eneriin
Palandi, II – Elar Palandi ja Eduard Bahajev
Rõngaste täpsusvise - 7-aastased: I – Ailen
Kallaste, II – Kermo Raudsepp, III – Martin Rõõs.
7-10-aastased: I – Aivi Ulz, II – Mariliis
Romanovski
üle 10-aastased: I – Eneli Palandi, II – Merike
Raudsepp, III – Raili Romanovski.
Meie toetajad olid Kehtna Vallavalitsus ja SA
Raplamaa Omavalitsuste Arengufond.
Aitäh toetajatele, suur tänu kõigile
osalejatele, kohtunikele ja vabatahtlikele
abilistele!
Kohtumiseni järgmisel spordipäeval!

Kaie KENSAP

Üritused Valtu
Seltsimaja korraldusel

Laagrilised Stenbocki maja ees koos Juhan Partsiga. Foto Kaie Kensap

Igal kohal on oma lugu, oma nägu
19.juunil oli Keava aleviku III kokkutulek.
Praeguste ja endiste elanike kokkutulek on
kahtlemata selle näo helgem ja rõõmsam pool.
Keavas on saanud traditsiooniks iga viie aasta
tagant kokku tulla. Tänavuse kokkutuleku
eripära oli selles, et vedajaks olid noored – projektijuht Kaie Kensap. Eelmiste kokkutulekute
kogemusi jagasid Leili Rennebaum ja Jutta
Jukk. Kokkutulekut tutvustas voldik ’Keava
950’.
Raamatukogu teisel korrusel sai vaadata
kohaliku kunstniku näitust ‘Kuulame vaikust’.
Saalis sai tutvuda Keava ajalugu tutvustava
väljapanekuga.
Hästi võeti vastu Keava Eakate Seltsi isetegevus – etendati J.Jaska näidendit ‘Sealpool
silmapiiri’. Laulis segakoor.
Et ka noortel põnev oleks, toimus suveaias
teatevõistlus, sai läbida seiklusrada ja mängida
palli või sõita hobustega. Täiskasvanud katsusid
köieveos rammu, loopisid saabast, kandsid naisi,
tagusid jalgpalli.

Ajalootunni sisustas Helmuth Kalmann, kes
meenutas noorusaastaid Keavas ning jagas oma
kogemusi eestluse säilitamisest Ameerikas.
Kokkutulekut ilmestas ka laat.
Õhtul löödi lõkke ümber Keava Kapelli
muusika saatel tantsu, noored aga lustisid oma
diskol hommikuni.
Üritus läks korda, tagasiside on olnud positiivne. Viie aasta pärast kohtume jälle.
Täname toetajaid: Eestimaa Kultuurkapital
Rapla Ekspertgrupp, Kehtna Vallavalitsus, Eesti
Tõuloomakasvatajate Ühistu, ajaleht Nädaline,
Vikerraadio, OÜ Keava Liimpuit, Keava
raamatukogu ja Eakate Seltsi ‘Videvik’, Tarsi
talu, Eesti Kaitseliidu Rapla Malev.
Suur aitäh teile Janno Künarpuu, Aare
Salumäe, Ivi Sark, Sigre Luik, Colen Midell,
perek Karmo, Karl Aasamägi, Peeter Kask,
Hans Vaev, Reelika Ivask. Sujuv koostöö teiega
tagski ürituse õnnestumise.

Vaike KÕPPO,
Keava HKS esinaine

25.septeber – ühissõit Paunvere Väljanäitusele Palamusel.
27.september – ühiskülastus Vanemuisese,
„Mesimees“
28.september – ühiskülastus Ugalasse, „Onu
Vanja“
2.oktoober – matkapäev, matkamäng
Kaereperes
3.oktoober – tunnid vabadusvõitluse
Muuseumis Lagedil – isadele ja poegadele
6.oktoober – noore ema kool, hooaja avaüritus
beebidele ja emadele
7.oktoober – pensionäride tegevustund
seltsimajas
9.oktoober – ühiskülastus RaintonJazz
10.oktoober – taluilupäev Anu Rauaga
11.oktoober – ühiskülastus „Mõmmi aabits“
12. ja 16.oktoober – ühiskülastus, ooper
„Aida“
13.oktoober – Kaerepere naistekool
15.oktoober – puhkeõhtu bändiga
16.oktoober – ühiskülastus, kontsert „Laulud
hingest“
19.oktoober – „Ristik“ noorukitele
20.oktoober – ühiskülastus, „Pidusöök“,
Rägaveres
21.oktoober – pensionäride tegevustund
23.oktoober – ühiskülastus vanemuisesse,
„Pulmareis“
27.oktoober – ühiskülastus Estoniasse,
„Teatriromanss“
Oktoobris on seltsimajas E.Littoveri
maalinäitus
2.november – hingedepäeva kontsert
6.november – ühiskülastus Tallinna
Linnahalli, „Hull sinu järele“
Info tel 556 66 357

Helgi SUSSI
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Õnnitleme
Pea rõõmsameelselt elu kalliks
las nukrad käivad nukrusteed.
Miks muuta elupäevad halliks,
kui kirkaks naerda võime need.
96
Juulia Jakobson
10.oktoobril Käbikülas
93
Johanna Saamere
5.oktoobril Hertu külas
92
Erna Sild
10.oktoobril Lelles
91
Salme Verbak
6.oktoobril Ahekõnnu külas
Helmi Antsmäe
11.oktoobril Ahekõnnu külas
90
Linda Katkosilt
4.oktoobril Käbikülas
Linda Laurimäe
13.oktoobril Kaereperes
85
Marta Magnus
3.oktoobril Kehtnas
Helmi Vainloo
18.oktoobril Lelles
80
Lembi Ivanova
1.oktoobril Eidaperes
Tiina Solman
9.oktoobril Kehtnas
75
Asta Hermat
2.oktoobril Keavas
Leili Metsmaa
10.oktoobril Eidaperes
Helja Koor
19.oktoobril Kumma külas
Helma Tauram
21.oktoobril Eidaperes
70
Soonja Aso
6.oktoobril Kehtnas
Ants Sarapu
29.oktoobril Kastna külas
65
Ain Arendi
1.oktoobril Kehtnas
Zinaida Nüganen
5.oktoobril Eidaperes

Registreeritud
sünnid

Eric Arhipov 30. juulil
Carita Tanel 3. augustil
Germo Vibus 21. augustil
Gregor Kase 22. augustil
Veronica Raidmäe 23. augustil
Karolina Shults 30. augustil
Thomas Pärnoja 10. septembril

Teated, kuulutused& õnnitlused
Aide Baikova
11.oktoobril Keavas
Aile Vaher
16.oktoobril Kehtnas
Elvi Priivits
31.oktoobril Lelles
60
Liisa Kits
2.oktoobril Kehtnas
Taimi Rahu
6.oktoobril Kaereperes
Sirje Piirkop
8.oktoobril Kehtnas
Viktor Reino
13.oktoobril Saksa külas

Kehtna Lasteaed Siller
TÄNAB
lahkeid aiapidajaid!
Daimo Kenn, Rein Parik,
Milvi Solman, Alviine Konno,
Hilja Laube, Margarita Reedik.

AITÄH!

Lugupeetud Anni
Juuksuri praegused ja
tulevased kliendid!
Anni Juuksur pakub nüüd
lisaks ka

massaazhiteenust.
Valida saab klassikalise
üldmassaazhi ja kupumassaazhi
vahel. NB! Kupumassaazh on väga
tõhus tselluliidivastane ravi. 1
tunnine seanss maksab 100
krooni.
Varsti saab ka silmi värvida.
Lahtiolekuajad T – R 9 – 17,
Laupäeval ettetellimisega.
Info tel 51 72 744 ja
48 98 432 või tulla Anni
Juuksurisse Kooli tn 5-8
Kehtnas.

CAFE OLEE avapidu
9. oktoobril kell 21.00
*******
Cafe Olees on alanud
jõuluürituste
registreerimine.
LP. FIRMAD/
ETTEVÕTTED – KES EES
SEE MEES!
Café Olee avatud
E-L 10 - 23

Imsi järve puhkeala
arendamise aruteluks on
Lelles tulekul
rahvakoosolek
Imsi järvest peaks saama kaunis
puhkeala Lelle piirkonna inimestele – seda mõtet on ikka ja jälle
tõstatatud niihästi rahvakoosolekutel kui ka Lellest pärit vallavolikogu saadikute poolt volikogus.
Põhjus, miks vallavalitsus pole
saanud Imsi järve korda teha (nii
nagu Kehtna veehoidla ümbrust või
Estonia järve Kaerepere lähistel) on
selles, et erinevalt Kehtnast ja
Kaereperest ei kuulu Imsi järve
ümbrus mitte vallale, vaid ainult eramaa omanikele. Ilma nende loata ei
saa midagi ehitada ega teha.
Mida teha Imsi järvega, milline
peaks olema juurdepääs järvele,
kuhu teha autoparkla, millised

Ahekõnnu küla kokkutuleku pilte
saab vaadata aadrssilt www.pilt.ee/
kalev33. Soovi korral saab samast
tellida ka paberpilte. Tellimiseks
on vajalik registreerida ennast
pilt.ee kasutajaks. Registreerimine on tasuta Pildi tellimiseks
vajutada pildi all lingile "Telli
pildist foto", nii iga soovitud pildi
kohta eraldi.
Ühe pildi hind on 3.50. Peale
tasumist saadetakse pildid teile
postiga. Ühe saadetise postikulu on
20.00. Piltide suurus on 10x15 cm.

Kampaania
VÄRVID VALDA
kestab kuni
30.septembrini 2004.a. Valla
elanikel on võimalik
projekti raames osta ES
Sadolin AS värve 20%
odavamalt. Soodustus
kehtib ainult vallavalitsuse
poolt registreeritud
avalduse (originaal) ja
värvipassi esitamisel.
võiksid olla supelranna rajatised
(istepingid, lauad, riietuskabiinid,
ujumissillad, lõkkeasemed) – seda
kõike tuleb arutada Lelle piirkonna
inimestega rahvakoosolekul selle
sügisel, et hakata taotlema raha
niihästi toetusprogrammidest kui ka
valla eelarvest 2005.aastal.
Rahvakoosoleku toimumise
ajast ja kohast annab teada Lelle
alevikunõukogu (esimees Tiit
Sullakatko) kuulutuste väljapanemisega. Koosolek toimub pärast
sügiseste põllutööde lõppu oktoobrikuus. Hädavajalik on kutsuda
kohale ka ümbritsevate maade
omanikud, kelle käes on lõplik
otsustusõigus.
Lellelased võiksid koosolekule
tulla juba valmis mõtete ja plaanidega, siis läheb arutelu tegusamalt.

KEHTNA
KUNSTIDE KOOLIS
(koolitusluba 1209 HM)
algavad oktoobris
kursused täiskasvanutele
* Kirjakunst
- neljapäeviti kl 18-19.30
õpetaja Helle Kruus
esimene tund 7.oktoobril
õppetasu 120 krooni kuus
* Inglise keel algajatele
- reedeti kl 17.30-19.45
õpetaja Sirje Priks
esimene tund 8.oktoobril
õppetasu 210 krooni kuus
* Viltimine
- üle nädala teisipäeviti kl 18-21
õpetaja Anne Ummalas
esimene tund 12.oktoobril
õppetasu 150 krooni kuus
Õppetasud ei sisalda
tööks vajalikke
õppematerjale
Registreerimine ja info
telefonil 487 5221 või tulla
kohale aadressil Lasteaia 5,
Kehtna
KSK KESPO on
maakonna meister
jalgpallis!
Palju
õnne!
Üürin 1-2-toalise korteri
Lelles või Kehtnas
Tel 565 69 416
Müüa viljapuude istikuid
(õuna-, pirni-, kirsi- ja
ploomipuud). Enn Viitkar,
Sooaluste küla, Revali talu.
Tel 489 8414, 5568 8239.

Meenutame tema
manalasse mineku
esimesel aastapäeval
UNO LIND´u,
kes hukkus traagiliselt
5.novembril 2003.a.
Eidapere alevikus.
Täname kõiki tema
töökaaslasi, sõpru ja koduküla
naabreid, kes meile valusas
leinas kaasa tundsid ja
väärikalt teda viimsele
puhkepaigale saatsid.
Leinama jäänud
ema, isa, vend

Mälestame lahkunut
Leida Jaakson
(07.09.1912 - 27.08.2004)
Keavast

