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Lasti vana karu maha...

Kehtna jahindusklubi jahimees Aivar Savelli,
kes oma kaaslastega pühapäeval, 24.oktoobril
Vastja metsas põdrajahti pidas, laskis maha teda
rünnanud 360-kilose isakaru. Napilt pääsenud
jahimees võib kogu elu saatust ja oma kiiret
reaktsiooni tänada, et ellu jäi ja iga jahimehe
unistuste-trofee omanikuks sai – nahk ja peast
tehtud topis jäävad karulaskjale. Karu kolju
läheb eraldi hindamisele. Kindel kuldmedal! –
arvasid teadjad.
Kehtna jahindusklubi aseesimehe Raul
Velleste sõnul oli õnneks jahindusklubil olemas
ametlik karulaskmisluba, mis saigi ära kasutatud.
Jahmatavalt suure karu vanuseks arvasid jahimehed vähemalt kümme aastat, aga ta võis ka
vanem olla.
Viimastel aastatel suust-suhu liikuma hakanud legend hirmsuurest karust Vastja metsas
peletas kartlikumad marjulised-seenelised sellest
kandist eemale. Nüüd on see ott oma otsa
leidnud.

Jahimees Aivar Savelli karuga

Katrin Velleste fotod

Kartulipäev
Kehtnas
Meie teise leiva, kartuli auks korraldas Rapla
Külade Liit Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakoolis esimese kartulipäeva. Päeva avas Tiit
Linnamägi Külade Liidu juhatusest, sõna said
maavanem Tõnis Blank ja põllumajandusministeeriumi kantsler Ants Noot.
Rikkalik kartulitoitude laud meelitas maitsma
erinevaid roogasid, huviline sai kaasa ka retseptid. Kartulikasvatajad jagasid teavet erinevate
kartulisortide kohta. Väljasõit korraldati Kalle
Hamburgi kartulikasvatustallu. Kehtna MTK
hoones oli tegevust lastelegi – sai valmistada
kartulitärklist ja teha kartulitrükki. Käsitöömeistrid
pakkusid oma kauneid töid (klaasvitraazhist
sepisteni), töötas raamatulett, osta sai keraamikat
ja astelapaju tooteid, kapsast-kurgist rääkimata.
Nunnukonkursi võitis Kuusiku katsepunktis
kasvatatud hiigelkaalikas. Õpiti tegema
kartulivorsti. Vaadata sai maakonna koolide
joonistuste,
luuletuste-jutukeste
ja
loodusseadete väljapanekuid. Toimusid meeleolu
tõstvad võistlused-mängud. Kontserdi andsid
Kehtna Põhikooli lapsed. Juuru lõõtsamees
Heldur Vaidla tõmbas suure lustiga lõõtsa. Päeva
juhtis hea jutumees Gunnar Kure.
Korraldajad arvasid kokkuvõtteid tehes, et
üritus võiks muutuda Kehtnas traditsiooniliseks.

Aare Hindremäe foto
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VALLAVALITSUSES
27.09.2004
Vallavalitsus toetas väikeste summadega Rapla Maakonna Külade Liidu
poolt Kehtnas korraldatavat kartulipäeva ning Eesti Mõtteloo Sihtkapitali
poolt “Eesti Mõtteloo” sarja väljaandmist. Moodustati kultuuri- ja
spordialaste toetuste taotluste läbivaatamise töögrupp koosseisus: Pille
Laos, Rita Peussa, Leida Uusallik, Helju Reitsak, Gunnar Kure ja Jaak Vitsur.
Nõustuti Keava aleviku Roheline tn 14 katastriüksuse ostueesõigusega
erastamisega Kalle Kalmole ning Kalbu küla Kohtu katastriüksuse
erastamisega Helle Mahlakasele. Valtu Põhikooli taotluse alusel otsustati
anda valla aukiri koolis 40 aastat õpetajana töötanud Taimi Rahule. Kinnitati
koolilõuna toetuse jaotus koolide vahel arvestusega 10,80 krooni õpilase
toidupäeva kohta: Kehtna Põhikool 83992 , Valtu Põhikool 46570, Eidapere
Kool 27443, Lelle Põhikool 28274 ning Ingliste Lasteaed-Algkool 5821 krooni.
Vallavalitsus andis Andrus Vesiallikule nõusoleku väikeehitise
püstitamiseks.
04.10.2004
Vallavalitsus andis nõusoleku Ants Väljaotsale Lokuta küla Ala-Matsi
katastriüksuse, OÜle Lehtpuu, Eidapere aleviku Tiigi tn 4 katastriüksuse ja
Rapla Malevale Koogiste küla Tedremurru Sauna katastriüksuse
ostueesõigusega erastamiseks ning kinnitas Lelle aleviku Tööstuse tn 10
katastriüksuse maa sihtotstarbe muutmise. Valla haridus- ja kultuurinõuniku
ettepanekul otsustati anda Valtu Spordimaja direktorile Kalju Kaldale seoses
50.sünnipäevaga ning pikaajalise sporditöö organiseerimisega valla aukiri.
Vallavalitsus vaatas läbi valla raamatukogude juhatajate töötasu tõstmise
taotluse. Eraldati raha Eidapere Kultuurikeskusele istepinkide eest
tasumiseks ning nagide ostmiseks.
12. 10. 2004
Otsustati nõustuda teenindusmaa määramisega Kehtna vallale
kuuluvale Valtu Seltsimajale ning maa ostueesõigusega erastamisega
Kaerepere aleviku Metsviinapuumaja korteriühistule. Vallavalitsus määras
kahele raske puudega isikule hooldajad ning eraldas toetuse Kehtna
Põhikooli teatristuudio õppe- ja spordilaagri korraldamiseks. Valtu
pensionäride klubi Koduläte ettepaneku alusel otsustati anda Linda
Laurimäele seoses 90.sünnipäevaga ja suure panusega klubi töösse valla
aukiri. Valitsus kuulas keskkonnainspektor Ülari Luisu informatsiooni
jäätmete uute kogumiskohtade määramise kohta ning võttis teadmiseks, et
konteinerid paigutatakse nüüd ka Kalbu, Linnaaluste, Kumma ja Hertu
külasse ning Kehtna ja Keava saavad olemaolevatele lisa. Volikogule
menetlemiseks otsustati saata okupatsioonirežiimi poolt represseeritud
isikute maamaksu soodustuse andmise ning vallas tänavakaubanduse
korraldamise eelnõud.
26.10.2004
Vallavalitsusele oli esitatud kinnitamiseks kolm valla haridusasutuste
hoolekogu koosseisu. Käesolevaks õppeaastaks kinnitati Kehtna Lasteaed
Silleri hoolekogu koosseisus: Kalli Pedaja, Piret Pärnamägi, Raido Pärn,
Illar Olesk, Maret Salumäe, Merle Pallase, Rita Tähe, Kristina Soom, Maie
Oks, Helju Reitsak. Kehtna Kunstide Kooli hoolekogusse kuuluvad: Peeter
Padrik, Edda Rei, Pille Lindre, Ene Sulg, Kalli Pedaja, Ea Hark, Saima RandjärvBerlokko, Ago Kuus. Valtu Lasteaia hoolekogu liikmeteks kinnitati Reimo
Laup, Aivar Lilienthal, Gustav Kaldoja, Terje Puusepp, Milvi Rebel, Kaja
Mõtsnik Vaadati läbi ning otsustati anda Leida Laaksonenile kirjalik
nõusolek väikeehitise püstitamiseks ning Pille Jürisaarele luba ehitise tehnosüsteemide muutmiseks. Rahuldati OÜ Trakmets kasutusloa taotlused
katlamaja, abihoone ja kaarhalli kasutuseks. FIE Hoole Rand’ile väljastati
projekteerimis-tingimused sõnnikuhoidla ehitamiseks. Vallavalitsus kinnitas
Eidapere Kultuuri-keskuse saali üürihinnaks 100 krooni tund, ruumide
ööpäevane kasutus hakkab maksma 1500 krooni.

Palju õnne!
Kehtna Põhikooli matemaatikaõpetaja Liivi Kundla on valitud
Aasta õpetajaks 2004. Pärast
Tartust haridusministri Toivo Maimetsa vastuvõtult naasmist ootas
teda koolis suur üllatus - roosid
peaminister Juhan Partsilt.
Abivalmi ning toreda kolleegi ja
väga hea õpetaja tunnustamise üle
rõõmustas kogu kool.

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

VALLAVOLIKOGUS
19. oktoobril 2004 toimunud volikogu istungil arutati-otsustati:
Kinnitati määrus okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isikute
vabastamine maamaksust elamumaa osas. Maksuvabastussoodustus on
kuni 150.- krooni. Suurendati 2004. aastas võetava laenu summat 300 000.krooni võrra Eidapere lasteaia uute ruumide renoveerimiskulude
suurenemise tõttu ja osa laenu rahasid suunati ümber Kehtna PK
renoveerimisprojekti koostamiseks. Võeti vastu tänavakaubanduse ning
avalikel üritustel kauba või teenuse müügi kord ja kehtestati müügipileti
hinnad Kehtna valla territooriumil. Kinnitati Eidapere Lasteaia arengukava
aastateks 2004-2005. Kehtna Kunstide Kooli hoolekogu volikogu poolt
määratavaks liikmeks nõustus edasi jääma Ago Kuus. Pikem arutelu toimus
teemal: valla noorte vaba aja veetmise võimalustest. Sissejuhatus Kalle
Toometilt, kes tutvustas lühidalt vaba aja veetmise võimalusi koolide juures
tegutsevates huviringides ja kunstikoolis. Sotsiaalnõunik Mare Käpp andis
ülevaate tehtust. Kehtnas tegutsevas lastekeskuses saavad aega veeta 712 aastased lapsed. On püütud raha taotleda mitmetest fondidest, et luua
keskus noorukitele ja ehitada korralik mänguväljak, kus saaks harrastada
ka rulasõitu. Üks korralik mänguväljak maksab 250 kuni 400 tuhat. Nii suurt
summat ei ole õnnestunud ühestki fondist taotleda. Mänguväljaku
ehitamiseks oli eelarves 60 000 krooni. Selle raha eest ehitati mänguväljakud
kuni 12 aastastele lastele Eidaperesse ja Kaereperesse. On puudus ka lastega
tegelevatest inimestest. Tööle tuleks võtta veel üks lastekaitsetöötaja. Väga
palju on probleemidega lapsi. Põhjused algavad sageli kodust.. Järjest
nooremate hulgas on populaarne alkohol. Otsustati, et kuskilt tuleb alustada.
On see siis mänguväljaku ehitamine, interneti kasutamise võimaluste
laiendamine, liumägi, vert või noorsootöötaja tööle võtmine. Järgmiseks
volikogu istungiks esitavad haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjon
koostööna tegevuse kava ja rahastamise järjekorra.
Volikogu määrustega saate tutvuda valla kodulehel www.kehtna.ee või
valla raamatukogudes.

KEHTNA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS nr 34, 19.10.2004

Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud
isikute vabastamine maamaksust
elamumaa osas
Tulenevalt Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse (
RT I 2003,88,589) §17 lg 1 ning Maamaksuseaduse ( RT I 1993,24,
428:1996,41.797;89,1589; 1997,82,1398; 1999, 27, 381; 95,840; 2000, 95, 612;
2001, 102, 666;2002, 44, 284;2003,71, 472; 88, 587; 88, 589: 88, 591 § 11 lg 2¹,
Kehtna Vallavolikogu määrab:
1.Vabastada 2005.aasta maamaksust kuni 150 krooni ulatuses Kehtna
valla elanikeregistrisse kantud okupatsioonirežiimide poolt represseeritud
ja represseeritutega võrdsustatud isikud Okupatsioonirežiimide poolt
represseeritud isiku seaduse mõistes tema kasutuses oleva elamumaa osas,
kui isik ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.
2.Maksuvabastuse avaldus koos represseeritu tunnistuse koopiaga
esitada vallavalitsusele hiljemalt 15. jaanuariks 2005.
3.Maksuvabastuse avalduses peab taotleja esitama järgmised andmed:
3.1. represseeritu ees- ja perekonnanimi:
3.2. isikukood;
3.3. elukoht;
3.4. kontakttelefon;
3.5. represseeritu tunnistuse number;
3.6. maakasutuse aadress ja pindala ;
3.7. kinnitus rendi-või üüritulu mittesaamise kohta;
4.Vallavalitsusel vaadata laekunud avaldused läbi ja teha otsused nende
rahuldamise või mitterahuldamise kohta.
5.Määrus jõustub 01. jaanuarist 2005.a.

Valla Vaatleja on värvilisena avaldatud aadressil
www.kehtna.ee
Trükkinud Vali Press Põltsamaa
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Helle Aunap - uus
eesti keele õpetaja
Krasnodarkas

Katsed edukalt sooritatud, annab
Raina Reiljan uuele õpetajale teatepulga üle.
Jaan Kurmi foto
25. septembri pealelõunal kogunes Lau küla
Otsa talusse enam kui poolsada inimest, et saata
Ukrainasse, Krimmi Krasnodarka külasse tööle
uus eesti keele õpetaja Helle Aunap Paide
maakonnast. Helle Aunap on juba kolmas õpetaja,
keda Eesti riik saadab Krimmi eestlaste
järeltulijaile üheks õppeaastaks eesti keelt
õpetama. Kokkutulnute seas oli ka kümme
Krasnodarka õpilast, kes olid tulnud oma uue
õpetajaga esmakohtumisele. Krimmi noored
saabusid Lohusuu vallast, mille pered on sel
aastal nende võõrustajaiks kuni 23.oktoobrini –
siis lapsed lahkuvad tagasi koju. Keelepraktikat
saavad lapsed ka Lohusuu koolis, kus nad
1.septembril kooli läksid. Krasnodarka lastega oli
kohtuma tulnud ka grupp “krimmi fänne”, kes
erinevate reisidega on külastanud ja ööbinud
nendesamade laste peredes Ukrainas. LõunaRootsist oli kohale tulnud kaks perekonda, kes
on aidanud koguda Krasnodarka eesti peredele
(neid on umbes 50 perekonda) humanitaarabi
riideid ja koolitarbeid. Uue õpetaja “katsumise”
viis läbi eelmine eesti keele õpetaja Raina Reiljan
koos Krasnodarka lastega ja seda loomulikult
eesti keeles. Katsed edukalt läbinud, anti uuele
õpetajale üle sümboolne teatepulk – kuuetahuline poolemeetrine pliiats, mille erinevatele
tahkudele oli sisse põletatud eelmiste ja uue
õpetaja nimed. Pliiats tuleb järgmisel sügisel
Hellel uuele õpetajale taas üle anda. Valla poolt
lausus tervitussõnad ja andis Krimmi lastele ja
õpetajatele valda tutvustavad infovoldikud
vallavanem Kalle Toomet. Pärast kehakinnitust
toimusid pallivõistlused ja õhupüssist märkilaskmine. Vaadati videofilme erinevatest reisidest
Krimmi. Samuti fotonäitust, mis septembris
rändab Simferoopoli Etnograafia Muuseumisse,
seal toimuv rahvusvaheline seminar on pühendatud E. Vilde Krimmi reisi 100. aastapäevale.
Videviku saabudes süüdati lõke ning algas disko,
mille avasid Krasnodarka küla eesti tantsutüdrukud. Õhtuhakul tibutama hakanud vihm ei
seganud noori nautimast eestimaist hilissuvist
looduseilu. Uue eesti keele õpetaja Helle Aunapiga aga kohtume juba peatselt kaugel Krimmimaal Krasnodarkas.

Aare HINDREMÄE
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SAAGEM TUTTAVAKS

Valla uus lastekaitse- ja noorsootöötaja on
KRISTINA PRITS
Ennast iseloomustab ta nii:
Olen 32-aastane aktiivse ellusuhtumisega
naine. Hindan ausaid, optimistlikke, huumori-

Vallavalitsus teatab
* Keava aleviku katastriüksused (krundid) on
nimetatud nende aadressi järgi. Mõningate
Koogimäe tee ja Põrsaku tee katastriüksuste
nimetustes on ekslikult “tee” asemel “tänav”.
Nimetuste esituslaadi ühtlustamiseks ja kohanimede registriga vastavusse viimiseks on vallavalitsuse korraldusega kinnitatud alljärgnevate
katastriüksuste uuteks nimetusteks:
Koogimäe tee 4 (enne Koogimäe tn 4),
Koogimäe tee 5 (Koogimäe 5), Koogimäe tee 8
(Koogimäe t 8), Koogimäe tee 10 (Koogimäe tn
10), Koogimäe tee 12 (Koogimäe tn 12), Koogimäe
tee 14 (Koogimäe tn 14), Koogimäe tee 16
(Koogimäe tn 16), Põrsaku tee 1 (Põrsaku t 1),
Põrsaku tee 7 (Põrsaku tn 7), Põrsaku tee 9
(Põrsaku tn 9), Põrsaku tee 10 (Põrsaku tn 10),
Põrsaku tee 14 (Põrsaku tn 14), Põrsaku tee 16B
(Põrsaku tn 16b), Põrsaku tee 22 (Põrsaku tn 22),
Põrsaku tee 34 (Põrsaku tn 34).
Katastriüksuste nimetuste muutmine ei too
kodanikele kaasa mingeid asjatoimetusi.
Küsimuste tekkimisel palume pöörduda
vallavalitsuse maakorraldusteenistuse poole –
telefon 487 5660.
* Harju Teedevalitsuse Rapla osakond on
teatanud vallavalitsusele, et mõni aasta tagasi

Ole nähtav!
Igal aastal hukkub liikluses nii jalakäijaid kui
ka jalgrattureid, põhjuseks see, et kaasliikleja
ei olnud autojuhile nähtav. Kahjuks ei ole meie
mustas kroonikas sügis-talvisel ajal harvad
teated, kus räägime hukkunud või raskelt vigastada saanud jalakäijast või jalgratturist, kes oli
tumedas riietuses ning helkuriga varustamata.
Lubamatult vähe kantakse helkurit või kasutatakse pimedal ajal laternat eelkõige maapiirkondades.
Jalakäija või jalgrattur näeb tuledega sõitvat
autot juba kaugelt. Aga autojuht näeb valgustamata liiklejat alles umbes 30 meetri kauguselt. Kui
autojuhti osaliselt pimestavad vastassuunast
läheneva sõiduki tuled või kui on sajune ilm, võib
valgustamata liikleja märkamise vahemaa veel
tunduvalt väheneda. Kui siinkohal veel meelde
tuletada, et 90km/h liikuva auto peatumisteekond
on vähemalt 60 meetrit, siis sellest võib juba oma
järeldused igaüks teha. Helkuriga varustatud
jalakäija või jalgrattur on lähitulede valgusel
nähtav juba 130 – 150 meetri kauguselt. Selline
vahemaa jätab autojuhile piisavalt aega
reageerimiseks ning võimaldab sõitu õigeaegselt

meelega ja tolerantseid inimesi. Alates 6. eluaastast on minu koduks olnud Kehtna. Kodukoha
patrioodina soovin uues ametis oma panuse anda
valla laste probleemide lahendamisele.
Olen õppinud Viljandi Kultuurikolledzhis,
juhendanud laste ja noorte liikumisrühmi, aeroobikatreeninguid ja töötanud klienditeenindajana.
Peres kasvab poeg ja tütar. Peagi asun töö
kõrvalt õppima sotsiaaltöö eriala.
Vastuvõtuajad:
esmaspäeviti 10.00-13.00 Kehtna Põhikoolis
teisipäeviti 10.00-13.00 Eidapere Koolis
kolmapäeviti 13.00-15.00 Valtu Põhikoolis
neljapäeviti vallamajas
reedeti 13.00-15.00 Lelle Põhikoolis
ehitusplaanides olnud jalg- ja jalgrattatee
(moodsa nimetusega kergtee) Kehtnast Raplani
võib 2005.aastal saada teoks, selle ehitamiseks
vajalik raha lubatakse ette näha järgmise aasta
riigi eelarves. Vastavalt valla üldplaneeringu
täiendusele kulgeks kergtee Kehtnast Rapla
suunas vaadates maanteest vasakul, 17 m
kaugusel asfalttee teljest. Kergtee valmimisega
kaoks ära jalakäijatele ja jalgrattureile ohtlik
teelõik Kehtna aleviku ja Keava teeristi vahel.
Kavandatav kergtee ei mahu Tallinn-Rapla-Türi
riigimaantee teemaale, seetõttu on kõigepealt
vajalik lahendada kergtee aluse maa Eesti
Vabariigi omandisse vormistamine.
Tiheda liikluse, talvel teele puistatud soola ja
mehaaniliste vigastuste tõttu on endise Kehtna
mõisa allee allesjäänud vanad puud hävimas.
Teedevalitsus on alustanud mõttevahetust vana
allee asemele maanteest kaugemale uue allee
istutamiseks. Mõtet on toetanud ka Raplamaa
keskkonnateenistuse spetsialistid. Uue allee
rajamiseks tuleks istutada 300 suuremat lehtpuu
istikut, vana allee vigastatud, kuivanud ning
poolkuivanud puud tuleb maha võtta.
* Represseeritute maamaksu soodustuse
kinnitas vallavolikogu. Määruse tekst on lehes
avaldatud.
aeglustada ning kaasliiklejast ohutult mööduda.
Helkuri kasutamine on kohustuslik pimedal
ajal ja halva nähtavuse korral mitte ainult
valgustamata maanteel vaid ka asulates. Samuti
soovitame kasutada helkurit ka valgustatud
linnatänavail, sest erinevate tulede ja reklaamide
foonil muudab helkur jalakäija märksa paremini
nähtavaks.
Vastavalt Liikluseeskirja paragrahvile 25 halva
nähtavuse korral või pimeda ajal kõnniteeta ja
valgustamata teel liikudes peab jalakäija kasutama
helkurit või süüdatud laternat. Karistatakse selle
seadusesätte rikkumise eest rahatrahviga kuni
10 trahviühikut, see tähendab kuni 600 krooni.
Kui sellise rikkumise puhul on tegemist alkoholijoobes isikuga, võib rahatrahv ulatuda kuni
100 trahviühiku ehk 6000 kroonini.
Politsei asub vastavasisulisi rikkumisi küll
välja selgitama, kuid eelkõige soovitame soetada
igal jalakäijal või jalgratturil helkurid või kasutama
valgusallikat, et muuta end nähtavaks. Meie eesmärgiks on liikluskultuuri parandamine ning
ohutu liiklemise tagamine.

Imre VEBER
Lääne PP korrakaitseosakonna
komissar
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Metsamajandamiskava –
muudatused seadusandluses
(algus eelmises Valla Vaatlejas)
* Metsamajandamiskava...
Metsamajandamiskava koostatakse riigihangete kaudu eelarve võimaluste piires. Riigihange
korraldatakse 1 kord aastas ning metsamajandamiskavad koostatakse korraldamata kinnistutele
valikuliselt. Metsamajandamiskava koostamise
võib tellida ja selle eest tasuda ka erametsaomanik, sellisel juhul on tulemus kiirem ning vahetum. Metsa majandamiseks koostatakse metsamajandamiskava riigile mittekuuluvas metsas
kinnistute kaupa, riigile kuuluvas metsas metskondade või muude majandamisüksuste kaupa.
Metsamajandamiskava koostatakse vähemalt iga
kümne aasta järel. Metsaomanikul on õigus teha
omapoolseid täiendavaid ettepanekuid metsamajandamiskava sisu osas, hüvitades selleks
tehtava lisatöö kulutused. Kaitsealal paikneva
metsamajandamiskava kooskõlastab metsakorraldustööde teostaja kaitseala valitsejaga. Metsamajandamiskava sisaldab vähemalt:
metsamaa plaani koos metsa kirjeldusega ja
metsaosade seotust ümbritseva situatsiooniga
õigusaktist või planeeringust tulenevaid
metsa majandamise kitsendusi, kasutamise
eesmärke ja neile vastavaid metsakategooriaid,
metsa kasutamise viise ja neid soodustavaid
metsa majandamise võtteid
kaitse- ja tulundusmetsas maksimaalselt
lubatavat uuendus- ja harvendusraie mahtu ning
raiekõlblike metsaosade loetelu
püsimetsana majandamiseks sobivate
metsaosade loetelu ja neis maksimaalselt
lubatavat valikraie mahtu
metsa uuendamise, metsamulla vee- ja toiterežiimi reguleerimise, metsakaitse ja metsateede
ehitamise ning valgustus- ja sanitaarraie tegemise
soovitusi
bioloogilise mitmekesisuse elementide
kirjeldust ja nende säilitamise abinõusid
hinnangut metsa senisele majandamisele
Lisaks on metsamajandamiskava tiitellehel
kohustuslik eraldi ära näidata planeeritud uuendus- ning hooldusraiete maht ning välitööde
teostaja ning metsaomaniku andmed.
* Metsamajandamiskava kehtestamisest...
Metsamajandamiskavad kehtestab Eesti
Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus. Kehtestamisel kontrollitakse metsamajandamiskava ja
inventeerimisandmete vastavust õigusaktidele.
Valikuliselt kontrollitakse välitöödel kogutud
andmeid. Otsus metsamajandamiskava kehtestamise või kehtestamata jätmise kohta tehakse 1
kuu jooksul ning otsus tehakse teatavaks 7 päeva
jooksul. Seega võib maksimaalselt kehtestamine
aega võtta umbes 5 nädalat. Kehtestatud metsamajandamiskava koostamiseks kasutatud inventeerimisandmed koos kavandatud metsamajandusliku tegevusega ja metsakaardi andmed kantakse metsaregistrisse ning metsamajandamiskava kehtestamise otsuses märgitakse eraldi
ära lubatavate raiete maksimaalsed mahud
raieliikide lõikes.
* Metsaomaniku õigused...
Metsaomanikul on õigus teha enne Metsaseaduse § 7 2004. aasta 28. jaanuari redaktsiooni
jõustumist (s.o. enne 07. märtsi 2004.a.) esitatud

metsateatises kavandatud ja asukohajärgse
keskkonnateenistuse poolt mittekeelatud raieid
kuni 2004. aasta 31. detsembrini. Uuendatud on
ka metsateatiseta raiumise tingimusi: ilma kinnistu
asukohajärgse keskkonnateenistuse loata
(metsateatiseta) võib füüsilisest isikust metsaomanik raiuda tuuleheite, tuule- ja lumemurru puid
juhul, kui neid on eraldusel alla 5 protsendi
eralduse tagavarast või raiuda metsamaa iga
hektari kohta aastas kolm tm puitu, kui raiutava
puidu üldkogus ei ületa kinnistu kohta 15 tm
aastas. Samuti on metsaomanikul õigus esitada
protest metsamajandamiskavas kirjeldatud
takseerandmete osas igal hetkel metsamajandamiskava kehtivuse ajal (10 aastat), mil erinevused
ilmnevad. Protest tuleb esitada Eesti Metsakaitseja Metsauuenduskeskusele.
* Tasub teada...
Samuti teavitab metsaomanik metsateatisega
kinnistu asukohajärgset keskkonnateenistust:
metsa uuendamisest, metsakuivendussüsteemide ja -teede ehitamisest ning uuendamisest 15 tööpäeva enne nimetatud töödega
alustamist
metsakahjustustest kohe pärast seda, kui
omanik sai teada või pidi teada saama metsa
kahjustamisest
Metsaomanik tohib alustada metsateatises
lubatud raieid pärast keskkonnateenistuselt
metsateatise tagasisaamist. Lubatud raieid tohib
teha ühe aasta jooksul metsateatise esitajale
kättetoimetamisest arvates.
* Karistusmäärad...
Metsa, puude või põõsaste ebaseadusliku
raiumise, hävitamise või muul viisil kahjustamise
eest – karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut või arestiga. Trahviühik on rahatrahvi
baassumma, mille suurus on kuuskümmend
krooni.
Metsa uuendamise, kasvatamise, kasutamise
või metsakaitse nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.
Metsateatise esitamata jätmise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.
Kasvava metsa raieõiguse või metsamaterjali
üleandmisel või metsa raieks andmisel seaduslikkuse tõendamise või selle kontrollimise kohustuse rikkumise eest või kasvava metsa raieõiguse
või metsamaterjaliga sooritatavate tehingute
eeskirjade rikkumise eest karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.
Keskkonnajärelevalvet
teostavad
Keskkonnainspektsioon, Maa-amet ja kohalik
omavalitsusorgan või -asutus.

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

Ettevõtjad, ühildage oma
plaanid EAS toetustega
Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse kaudu
saab esitada taotlusi koolitustel osalemiseks,
konsultatsiooni ostmiseks ja Eesti messidel
osalemiseks.
Koolitustoetuse programm avanes juulis.
Septembri lõpuks oli esitatud Raplamaalt 4
taotlust, neist üks on EAS-i heakskiidu saanud,
teised on alles menetlemisel. Nõustamistoetusi
on esitatud 3, neist 2 on heakskiidu saanud, üks
taotlus on EAS-is menetlemisel. Messitoetusi on
esitatud 2004. aastal 8, kõik on rahastatud.
* Koolitustoetus
Eesmärk on stimuleerida ettevõtjaid investeerima oma töötajate ja juhtide koolitusse. Taotlejad:
äriühingud, FIE-d, ettevõtjate ühendused
(MTÜd). Üdine töö- ja juhtimisalane koolitus
(enamus koolitusi) on toetatav kuni 70 % ulatuses,
kitsas tööalane koolitus on toetatav kuni 35 %
ulatuses.
Ei toetata koolitamist järgmistes valdkondades: põllumajandus, metsamajandus, kalakasvatus, joogi- ja tubaka tootmine, veondus, hulgija jaekaubandus, finantsvahendus, kinnisvaraalane tegevus, hasartmängude korraldamine.
Koolituse summa ja taotluste arv aastas ei
ole piiratud. Taotluste menetlemine toimub
jooksvalt. Projektide ajaline kestus kuni 12 kuud.
* Nõustamistoetus
Eesmärk on toetada ettevõtjate kasvu ja uute
töökohtade loomist.
Taotlejad: äriühingud ja FIE-d.
Nõustamisteenuse kasutamist ei toetata samades valdkondades, mis koolitustoetuse puhul.
Abikõlbulikud tegevused: äri-, finants- ja
turundusplaani koostamine, strateegia koostamine, juhtimisalane konsultatsioon, personaliarendus, tööohutus ja töötervishoid, turu-uuringud, kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimine, tasuvusja patendiuuringud, tootmis- ja tehnoloogiaalane
nõustamine, tegevusanalüüs, EL struktuurfondide ja riiklike tugimeetmete ettevõtluse
arendamisega seotud projektide ettevalmistamise
nõustamine.
Abikõlbulikud kulud: konsultandi teenustasu
Toetussumma ja piirmäär: kuni 200 000 EEK
taotleja kohta aastas, kuni 50% abikõlbulikest
kulutustest.
* Messitoetus
Eesmärk: toetada ettevõtjaid Eestis toimuvatel messidel (on EAS toetatavate messide nimekirjas) osalemisel. Taotlejad: äriühingud, FIE-d,
ettevõtjate ühendused (MTÜd).
Toetussumma ja piirmäär: kuni 9000 EEK, üks
kord aastas, 50% abikõlbulikest kulutustest.
Abikõlbulikud kulud: osavõtutasu; boksi
maksumus; stendide rentimise, ülespanemise ja
ekspluatatsiooniga seotud kulud; kulud reklaammaterjalidele.
Ei kompenseerita tootenäidiste valmistamise
ja transpordiga seotud kulusid.
* Soovitame taotlused esitada vähemalt kuu
aega enne plaanitavat tegutsemist, sest nii pikk
on periood taotluse läbivaatamiseks ja rahastamisotsuse tegemiseks EAS-is. Ei rahastata kulutusi, mis on tehtud enne taotluse esitamist või
juhul kui koolitus, mess või nõustamine on juba
alanud.
Lisainfot ning taotlusi saab esitada Raplamaa
Arendus- ja Ettevõtluskeskusesse:
Raplas, Tallinna mnt 14, tel 489 4121, e-post:
raek@raek.ee.

Anneli BAUVALD
Raplamaa Arendus- ja
Ettevõtluskeskus

Politsei & kool

POLITSEIEATED
* 27.oktoobril varastati Eidapere rahvamaja
ruumidest R.H mobiiltelefon NOKIA 6100
maksumusega 6000 krooni.
* Ööl vastu 21.oktoobrit on Kehtna Mõisa
OÜle kuuluvasse Ülejõe viljakuivatisse sisse
tungitud seina lõhkumise teel ja varastatud 2
niiskusmõõdikut, elektriradiaator, raadio ja
taskulamp. Varaline kahju 4300 krooni.
* Ööl vastu 16.oktoobrit tungiti Kehtna
alevikus Kooli 17 maja juures K.L kuuluvasse
sõiduautosse OPEL RECORD, mille salongisisustus lõhuti, samuti lõhuti auto küljepeegel ja
esiklaasi puhastushari. Varaline kahju 1000
krooni.
* 28.septembril ajavahemikus 08.00 – 14.30
on Põllu külas T.Z kuuluvasse tallu sisse tungitud
ukseluku südamiku lõhkumise teel ja varastatud
sealt teler SAMSUNG, videomagnetofon, SAT –
TV tüüner ja kullatud rist. Kahju selgitamisel.

Konstaabli kommentaarid
15.oktoobril toimus meil maakonnas reid
koondnimetusega “TÄNAV”. Kontrollisime
avalikku korda ja noori Kehtna alevikus, Kaere-

peres, Keavas, Kärus, Raplas ja Järvakandis.
Kehtna alevikus tabasime 6 alaealist alkoholitarvitajat, üks nendest oli alles 13-aastane
tütarlaps (4 alaealist suitsetasid). Noorte vabanduseks oli, et sõbrannal oli sünnipäev ja joodi ju
ainult “GIN ENERGYT”! Nüüd tuleb täiskasvanu
mängimise eest vastust anda.
Kärus toimunud noorteõhtul tabati 5 alkoholi
tarvitanud noort ja sealhulgas oli maani täis 13aastane tütarlaps. Kui traditsiooniliselt on alkohol
rohkem maskuliinsema poole pärusmaa, siis
viimase aja trendid hakkavad seda ümber lükkama. Tüdrukud ei jää poistele küll millegagi alla,
seda negatiivses mõttes. Joobes olles jooksevad
inimesel pidurid maha ja võidakse käituda nii, et
hiljem kaineks saades on silmad maas ja häbikoorem tahab ära tappa.
Eelmisel korral oli teemaks lasteaia territooriumil roojamine ja seda teemat Kehtna Põhikoolis
lastelt uurides selgus jahmatamapanevaid tõsiasju – roojatakse katusele, katuselt alla, vihmaveerenni ja varjualusesse. Fantaasiad on igatahes
lõputud. Nüüd kutsume antud lapsed “kohvile”
koos vanematega ja omalt poolt proovime neile
pakkuda samuti midagi ekstreemset – näiteks
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samalaadsete hunnikute ärakoristamist.
Viljandi mnt majade tagustes kasvuhoonetes
käidi lõhkumas – tallati lilledel, söödi aiandi
külmkapist ära shokolaad ja saiake, roojati lillepotti, lagastati pesuvahenditega ja varastati raha.
Tänaseks päevaks on kasvuhoones toimetanud
lapsed teada.
Kehtna MTK kasvatajatel on igaaastane mure
– kooli algul on noortel sagedased ühised peod,
suitsetatakse selleks mitte ettenähtud kohas jne.
Igas koolis on oma sisekorraeeskirjad – lugege
need ikka tähelepanelikult läbi – seaduse mittetundmise ei vabasta teid vastutusest!
Momendil on meie konstaablipiirkonnast
Taavo Tikki teisele kohale siirdunud ja ootame
tema asemele uut ja hakkajat konstaablit. Kui
kellelgi on soovi ja tahtmist, tulge meile tööle –
kerget elu ei luba, küll aga huvitavat ja eripalgelist.
Meeldivat sügist kõigile.

Mariann KUUSMANN
Tel 514 88 19
mariann.kuusmann@rapla.pol.ee

Lastevanematele Kehtna Põhikoolilt
Esimene õppeveerand on minevikuks saanud ja
tunnistused töötulemustega kodudesse jõudnud.
Tahaks loota, et emad-isad leiavad aega vestelda
oma lastega nende saavutustest. Kiita, kui kõik
oli korda läinud, arutada, mida saaks teha
paremini, kui kõik ei olnud ootuspärane.
Kõige raskem aeg nii lapse enda kui vanemate
jaoks on kuues-seitsmes klass, kui laps peab toime
tulema suurte muutustega endas ja samas suutma
hakkama saada ka õppetööga, pannes nii aluse
edasijõudmisele järgmistes kooliastmetes.
Kehtna Põhikoolis on 6. ja 7. klassid kõige suuremad: kuuendas klassis 31 õpilast, seitsmendates
27 ja 30. Selleks, et kõik lapsed saaksid hästi
õppida, peab iga laps mõtlema oma ja kaaslaste
töörahu säilitamisele.
Mida on kooli juhtkond teinud, et parandada
õpikeskkonda nendes klassides? Inglise keele ja
vene keele õpetamine 7. klassides toimub gruppides, lisaks on veel 4 ainetundi vastavalt tunniplaani võimalustele (eesti keel ja ajalugu), kus
osa õpilastest õpib väiksema rühmana. Samuti
jätkab peale tunde tööd 5.-7. klassi pikapäevarühm, kus õpetaja juhendamisel on võimalik teha
järgmise päeva koduseid töid. Lapsevanemad
said õppeaasta algul ka avalduseblanketid, kahjuks kõik ei pidanud lapse osalemist selles rühmas
vajalikuks, või vaatamata ema-isa soovile, laps
ikkagi sinna ei tule.
Samuti jätkavad koolis tööd parandusõpperühmad 2.-4. ja 5.-7. klassile, kus paari tunni
jooksul nädalas õpetaja toetab lapse arengut tema
erivajadustest lähtuvalt.
Igal õpetajal on õpiabitunni aeg. Siis on võimalik täiendavalt õppida, järele vastata. Kui
õpilane on kontrolltöö ajal puudunud või on see
ebaõnnestunud, siis ka kontrolltööd uuesti teha.
Hindamiskorra reegel näeb ette, et üldjuhul saab
kontrolltööd uuesti teha 10 päeva jooksul. Aga
ikka kipub viimane nädal enne veerandihinnete
panemist olema see aeg, kui õpetajate toa ukse
taga on pidev järjekord, klassid on täis vastajaid
või otsitakse lisavõimalusi. Tihtipeale ei jõuagi
siis mitut ainet vastata või pole tulemus ikka see,
mida oodatakse.

Järgnevad tabelid õpiabitundide ja õpetajate
vastuvõtuaegadega peaksid võimaldama ka lapsevanematel paremini jälgida oma laste tegemisiõppimisi. Iga õpetajaga saab alati kokku leppida
ka muu aja, millal tulla vestlema lapse edasijõudmisest, sest arusaadav on see, et tööl käivatele vanematele päeva keskel olevad ajad ei sobi.
Õpetaja vastuvõtuaeg annab aga hea võimaluse
helistada, sest vastuvõtuaeg lapsevanemale on
just see, millal õpetaja on tunnist vaba ja saab
ennast pühendada lastevanematega suhtlemisele.
Eelmisel aastal käivitasime arenguvestlused.
Õpetajad läbisid vastava koolituse ja suurem osa
klassijuhatajaid ka alustas vestlustega lapse
arengust. Sageli kujunesidki need just perevestlusteks, sest kui mõlemad vanemad on huvitatud
lapse arengust, siis tuldigi koos. Arenguvestlustega tahame jätkata sellelgi õppeaastal.
Võimalused sidepidamiseks kooli ja kodu
vahel on avardunud tänu infotehnoloogia
võimalustele – paljudes kodudes on arvutid ja
interneti-ühendus või on töö juures võimalik
kasutada internetti. Klassijuhatajad küsivad uuel
veerandil vanemate e-aadressid, et oleks hõlpsam
saata teateid, hinnetelehti, mis seni mõnikord
lapsevanemani pole jõudnudki või ei tule vanema
allkirjaga klassijuhatajale tagasi.
Mõtted käivad ka e-kooli projektiga ühinemise
suunas, mis annab lapsevanemale võimaluse iga
päeva lõpus jälgida, kas laps oli koolis ja missuguseid hindeid ta sai. Süsteem pakub veel muidki
võimalusi, millest kunagi täpsemalt.
Kodu ja kooli ühiseks eesmärgiks on luua
lapse arenguks võimalikult soodsad tingimused.
Lapsed on meie kalleim vara, hooligem siis neist
veel rohkem.

Aime KLANDORF
Õpiabitunnid Kehtna Põhikoolis
Õpetaja
päev Tund (kell) ruum
Ülle Aas
K
6.
216
Meeli Jänes
K
8.-9. 109
Ingrid Jääts
T
8.
302
Piret Kallaste
N
7.
312
Lea Karjane
T
8.
201

Maret Kesküla T
8.
Võimla
Maie Kihlevelt N
8.
305
Pille Kivi
E 16-17
111
Aime Klandorf E
8.
210
Ulvi Koit
N
7.
214
Liivi Kundla
T
7.-9. 308
Katrin Luht
E
8.
109
Airi Metsaäär
N
5.
215
Maria Mägar
E 7.45-8.10 309
Mall Niinemets K
6.
313
Toivo Niinemets N 15-17
104
Ants Pedaja
R
7.-8. 107
Eva Pedaja
K
8.
212
Sirje Priks E, N, R
11.45
309
Edda Rei
T
8.
113
Juta Saaring
T
7.
310
Reet Sildoja
K 16-17 MTK 211
Kehtna Põhikooli õpetajate vastuvõtuajad
lastevanematele
Õpetaja
päev kellaaeg
ruum
Ülle Aas
N
10.00-11.00 216
Meeli Jänes
N
11.00-12.00 109
Ingrid Jääts
T
10.00-11.00 Õp tuba
Piret Kallaste
T
14.00-15.00 312
Lea Karjane
T
9.00-10.00
201
Maret Kesküla R
11.00-12.00 Võimla
Maie Kihlevelt N
10.00-11.00 306
Pille Kivi
K
10.00-11.00 Õp tuba
Aime Klandorf T
8.00-9.00
203
Ulvi Koit
E
14.00-15.00 214
Liivi Kundla
E
9.00-10.00
306
Katrin Luht
E
15.00-16.00 109
Airi Metsaäär
N
11.00-12.00 215
Maria Mägar
K
7.45-8.10
309
Mall Niinemets T
14.00-15.00 313
Toivo Niinemets K
9.00-10.00
211
Ants Pedaja
R
8.00-9.00
107
Eva Pedaja
N
9.00-10.00
212
SirjePriks
R
9.00-10.00
309
Edda Rei
N
12.00-13.00 113
Juta Saaring
E
15.00-16.00 209
Reet Sildoja
K
16.00-17.00
Kehtna MTK
Meeli Toome
T
13.00-14.00 111
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Kehtna kool

KEHTNA PÕHIKOOL HEISKAS ROHELISE LIPU
14.oktoobril rivistus kogu koolipere koolimaja
juurde, et heisata Roheline lipp. Roheline lipp
antakse ÖKO-koolide liikumises osalenud
koolidele, kui nad on teinud aktiivset keskkonnaalast tööd ja sooritanud 7 sammu ÖKO-kooliks
saamisel. Kehtna Põhikooli 7 sammu ÖKOkooliks saamisel olid järgmised:
1 samm: 7. oktoobril 2003 moodustasime oma
kooli keskkonnahuvilistest õpilastest ja õpetajatest ÖKO - aktiivi.
2 samm: toimus arutelu meie kooli keskkonnasõbralikkusest. Peamist tähelepanu pöörasime
sellel, kuidas saaksime ise keskkonnaalast tegevust koolis arendada. Õpilased leidsid, et lood
pole head prügimajandusega, elektrienergia kasutusega, veekasutuse ja joogivee kvaliteediga,
oma kooliümbruse, koolitagusemetsa ja koolivara
hoidmisega. Sellest lähtuvalt püstitasime eesmärgid ja koostasime tegevuskava.
3 samm : ÖKO – aktiiv koostas tegevuskava.
Otsustati igal veerandil läbi viia temaatiline keskkonnanädal, et tõsta Kehtna Põhikooli õpilaste
ja õpetajate ning lapsevanemate keskkonnateadlikkust. Kogu plaani elluviimiseks ning sellega
seotud kulutuste katteks kirjutas õp. Meeli Jänes
projekti Sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute
Keskus.
4 samm : Keskkonnaalane tegevus.
Oktoobris 2003 ja aprillis 2004 toimus kooli
haljasalade ja koolitaguse metsa koristusnädal.
Klasside vahel oli jaotatud ära kooliümbruse
territoorium ja koolitagune metsaala. Töö
tulemusena said korda haljasalad ja metsast toodi
välja palju sinnaveetud ja –peidetud prügist.
Laste jaoks oli šokeeriv asjaolu, et sügisel
koristatud metsast leidsid nad kevadel jälle prügi.
Loodetavasti ei vii need õpilased tulevikus ise
prügi metsa.
20.-24. oktoober 2003 toimus prüginädal.
Nädala juhatas sisse Raivo Ermi ( AS RESK)
loeng prügi sorteerimisest ja jäätmete korduvkasutusest. Õpilased tegid ka mõned uurimused
prügimajanduse kohta kodus, koduasulas ja
Kehtna vallas. Tegime aktiivset koostööd valla
keskkonnaspetsialisti Ülari Luisuga, kes aitas
kooli juurde organiseerida eraldi konteinerid
paberi ja pakendi tarvis. Kooli fuajees oli ka
konteiner patareide tarvis (seda tuli lausa 3 korda
tühjendada) Toimus klassidevaheline plakati ja
luulevõistlus „ Prügi õigesse kohta” Nädal lõppes puhta prügi peoga, kus toimus prügiskulptuuride tegemise ja prügi sorteerimise võistlus.
Energiasäästunädal oli 9.-14. veebruaril 2004.
ÖKO-aktiivi kuuluvad õpilased uurisid kooli soojus- ja elektrienergiakulu nädal enne säästunädalat
ja säästunädala ajal. Tulemus: soojusenergia kulu
oli sama, kuna ilmad olid enam vähem ühesugused, aga elektrikokkuhoid oli säästunädalal 240
kWh. Elektrikokkuhoiu saavutasime tänu aktiivi
õpilaste selgitusele ja vahetunnis asjatult põlevate tulede kustutamisele.
Korduvkasutuse mõtte propageerimiseks
korraldati koolis vanadest riietest õmmeldud kottide näitusmüük ja vanade raamatute müük, mille
tulud läksid parimate autasustamise ja koolis
toimunud sõbrapäeva disko korraldamise fondi.
Osavõtt oli üllatavalt hea. Toimus ka klassidevaheline viktoriin teemal „ Energia tootmine ja
säästlik kasutamine”
Veenädal oli 12.-16. aprillil 2004. Vett käsitleti
läbiva teemana ainetundides.Matemaatikas
lahendasid õpilased veekasutusega seotud ülesandeid, keemias korraldati katseid veega ja
lahendati ülesandeid. Geograafias tehti rühmatöid seoses põhjavee ja Läänemerega, bioloogias
uuriti vee tähtsust inimese elus. Võõrkeeletundides loeti-räägiti veest ja selle kokkuhoidlikkust
kasutusest, kunstiõpetuse tundides joonistasid

õpilased peegeldusi veepinnal. ÖKO-aktiivi
õpilastel oli huvitav võimalus tutvuda Kehtna
valla veevarude ja veeprobleemidega valla keskkonnaspetsialisti Ülari Luisu juhatusel. Saime
teada, kust tuleb Kehtna joogivesi, miks ta nii
halva kvaliteediga on ja mis on ette võetud selleks, et olukorda parandada.
ÖKO-aktiivi lapsed uurisid ka erinevatest
kaevudest ja veekogudest toodud veeproovide
keemilist koostist. See uuring oli teostatav tänu
Kohila Gümnaasiumi bioloogiaõpetaja Edith
Maasiku abile, kes juhendas meid ja kellelt saime
kasutada ka vajalikke indikaatoreid. Tulemustest
tegime kokkuvõtvad ettekanded kooli aunädalal
toimunud veekonverentsil. Veekonverentsil said
sõna ka kõik teised õpilased, kes midagi huvitavat
veest olid koolitundides teada saanud ja tahtsid
seda teistega jagada.
Kahele õpilasrühmale (45 õpilast algklassidest
ja 45 õpilast vanemast astmest) toimus õppeekskursioon Rapla Veepuhastusjaama. Sellest
huvitavast ja harivast ekskursioonist oli samuti
ettekanne veekonverentsil.
19.-23. aprillil 2004 oli metsanädal. Huvijuhi
Krista Oleski eestvedamise sai loodud kooli metskond. Liikmeteks võisid hakata kõik huvilised.
Tutvusime koolimetskonna territooriumiga Keava mägedes ja istutasime 500 puud oma metsa.
Hiljem soovime jälgida nende kasvamist. Koolimetskonna territooriumi alla kuulub nüüdsest ka
koolitagune mets, mille heaolu eest hoolitseme
juba aastaid sealt prügi välja korjates. Ka Keava
mägedes asuvast metsast sai ära toodud 4 suurt
200-liitrist kotti prügi (peamiselt taara ja pakendid).
Seega oleme praktikas korduvalt kogenud tungivat vajadust inimeste keskkonnaalase õppe
järele. Metsanädala raames käisime puid istutamas ka AS Mets ja Puu kutsel. Puid käisid istutamas ka Kehtna kooli tantsurühma liikmed.
Õppeekskursioonid Lõuna – Eestisse olid 27.28. mail I-V klassile ja 1.-2. juunil VI-IX klassile.
Ekskursioonile Eestimaa kaunitesse looduspaikadesse pääsesid õpilased vastavalt oma osalemisele keskkonnaüritustel terve õppeaasta jooksul.
Marsruudil Kehtna-Türi-Tartu-TaevaskodaSüvahavva-Värska-Piusa-Ilumetsa-Võru-HaanjaRõuge-Karula-Antsla-Urvaste-Sangaste-Viljandi-Kehtna nägid õpilased palju kauneid Eestimaa paiku. Nende ekskursioonide pilte näeb
Kehtna põhikooli kodulehelt aadressil
www.kehtnapk.edu.ee
5 samm:
Keskkonnateemade integreerimine õppekavasse. Seda on väga hea teha, kuna keskkonnateemad sobivad paljudesse ainekavadesse. Eelmisel aastal käsitlesime vee teemat
erinevates ainetundides. See oli huvitav nii

õpilastele kui õpetajatele.
6 samm: Kogu kooli ja ümbruskonna kaasahaaramine ning teavitamine. Oma tegevusega
püüdsime haarata kogu kooliperet.Väga hästi
sujus koostöö valla keskkonnaspetsialisti Ülari
Luisuga, kes toetas nii nõuannete kui rahaga meie
keskkonnaalaseid ettevõtmisi.Oma tegevused
jäädvustasime igakord digikaameraga ja direktor
Toivo Niinemets pani need pildid operatiivselt
meie kooli kodulehele.Meie ettevõtmistest kirjutas
õpilane Liisi Mölder ka artiklid maakonnalehele.
7 samm: Ökokoodeks
Ökokoodeksi otsustasime teha luulevormis
ja see on üles pandud kooli 3 korruse fuajees ja
ka bioloogia klassis.
Ö koloogiline mõtlemine,
K ehtna Põhikoolis,
O n täiesti tasemel,
K ui me sorteerime prügi,
O skame kokku hoida elektrienergiat,
O leme veekasutuses säästlikud,
D emonstreerime kooli kodulehel ja
ajalehtedes oma töid,
E kskursioonidel õpime tundma kaunist
Eestimaa loodust,
K äime metsa istutamas ,
S aame uusi teadmisi sõpradelt teistest
koolidest.
Ka sellel õppeaastal osaleme ÖKO- koolide
liikumises. Peamine teema on prügi ja kõik sellega
seonduv. Jätkuks eelmisele aastale, kus teadvustasime prügi sorteerimise vajadust, oleme saanud
valla keskkonnaspetsialisti Ülari Luisu abiga kooli
juurde statsionaarse paberikonteineri ja oktoobrist alates on igas klassis kaks prügikasti, et
sorteerida paber muust prügist eraldi. Peab
tunnistama, et nädal aega sorteerisid lapsed väga
püüdlikult, mida edasi, seda lohakamalt. Eks iga
algus on raske. 5. oktoobril olid loengud prügisorteerimisest kogu kooliperele. Lektoriks oli Väätsa
prügila projektijuht Toomas Laimets.
4. oktoobril tähistasime loomakaitse päeva.
Meil käisid külas lektorid Eesti Loomakaitse
Seltsist.
Loomulikult koristame ka oma kooliümbruse
ja vabastame oma koolimetsa taas sinna viidud
prügist. Lipuheiskamise päeval käisime kooli
metskonnas kevadel istutatud puid võsast
päästmas ja maasikumängu mängimas.
Kehtna Põhikooli teine öko-aasta on alanud
täie hooga.

Meeli JÄNES
Kehtna Põhikooli õpetaja,
ökotöö juht
Pilte meie tegemistest on näha kodulehel
www.kehtnapk.edu.ee

Foto kodulehelt

Kultuur, sport
Rapla maakonna parim
maaraamatukoguhoidja
2004 on
Mariina Madisson!
Neljandat korda tunnustab Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing parimaid maaraamatukoguhoidjaid. Rapla maakonna parim on sel aastal
Lelle Raamatukogu juhataja Mariina Madisson.
Olen uhke, et maakonna parim on Kehtna vallast!
See annab innustust ning tahet järjest enamat
ning paremini teha!
Mariina on tarmukas, laia silmaringi ja suure
töövõimega inimene. Lelle Raamatukogu juhatab
ta aastast 1984. Selle aja jooksul on Mariina
näidanud end algatusvõimelise ja aktiivse
inimesena, kes peab oluliseks raamatukogu ning
paikkonna arengut. Kehtna valla volikogu

SPORT

liikmena on ta andnud panuse valla elu
edendamisse ning esilekerkivate probleemide
lahendamisse.
Anne Idvand Eidapere Raamatukogust ütleb
järgmist: “ Tänu Mariina ettevõtlikkusele on Isand
Aeg ja Emand Kaasaeg Lelle Raamatukogus
kenasti kooskõlas. Ruumid on hubased ja sätitud.
Mariina orienteerub hästi arvutis ning kirjanduspõllul, on oma töös korralik ning põhjalik.”
Mariina tunneb hästi oma paikkonna elanikke,
nende vajadusi ja soove. Ta on raamatukogusse
komplekteerinud kogu, millel on püsiväärtus ning
kasutajaskond. Kehtna vald, eriti aga Lelle alevik,
on võitnud endale Mariina Madissoni näol
erakordse naise, kes lõi hästi toimiva, kaasaegse
ning lugejasõbraliku raamatukogu!

Rita PEUSSA,
haridus- ja kultuurinõunik

KEHTNAS TEHTI AJALUGU

Kehtna põhikooli võimlas olid 23.-24. oktoobril
Eesti I lahtised sisemeistrivõistlused maahokis.
Ajaloolise turniiri avasõnad ütles Kehtna valla
ja Kehtna Põhikooli nimel koolidirektor Toivo
Niinemets. Peeti paralleelselt nii naiste kui
meeste turniir. Naiste turniiril reastusid üheringilise turniiri lõpuks võistkonnad järgmiselt:
täiseduga tuli võitjaks ZUVEDRA Vilnius Leedust , teisele kohale Soome klubi ABC Helsingi,
kolmandale EVL Kehtna, neljandaks Ajax Tallinn.
EVL Kehtna rivistuses mängisid Anni
Haasma, Kerli Paimre, Relika Vaher, Anni
Madisson, Jane Tõnisson, Age Uibo ja Kersti
Rahusalu, viimane tunnistati Eesti parimaks.
Meeste turniiri lõppjärjestus: võitis ABC
Soomest, järgnesid kaks Leedu klubi, ZUVEDRA
Vilnius ja Leedu Klubide Koondis ning neljandaks
jäeti õpipoisirollis võistelnud ELJMK Kurtna,
mille rivistuses mängisid ka Tiit Kivisild ja
allakirjutanu. Eesti parimaks tunnistati Marek
Leet.
Võib öelda, et üle 50 aasta tagasi esmakordselt
Eestis käivitada proovitud maahoki (Tallinna
Pedagoogilise Instituudi baasil komplekteeritud
võistkond võistles Leningradis turniiril) on käesolevast aastast saanud juriidilise tausta ning
esimesed meistrivõistlused, mida ala reklaami ja

tutvustamise seisukohalt ei saa kuidagi alahinnata! Novembris registreeritakse Eesti Maahoki
Liit iseseisva juriidilise isikuna organiseerimaks
maahokialast tegevust Eestis. Meistrivõistluste
läbiviimine oli eelduseks astumisel Eesti Olümpiakomitee liikmeks ning see liikmestaatus annab
õiguse astuda rahvusvahelise alaliidu liikmeks.
Suur tänu ala eestvedajale Ants Jürmanile
ja tema tiimile, Leedu ja Soome alaliitudele ning
võistelnud klubidele ning eriline suur tänu
Kehtna Põhikooli direktor Toivo Niinemetsale
võistluspaiga eest!
Algus on tehtud ning sõprussuhtedki loodud
– kutsuti vastukülaskäikudele nii Soome kui
Leetu. Sõprussuhteid tasub luua ka maahokiga
– vanima naiste poolt harrastatava ja meeste poolt
aktsepteeritud sportmänguga maailmas (sellest
ajast ka traditsiooniline riietusosa – seelik!).
Muuseas on maahoki tõsine koormuseandja
kintsudele jt tavaliselt mitte koormust saavatele
lihasgruppidele. EVL on jalgpalliettevalmistuse
kõrvalt täiustamas ka tüdrukute maahokioskust
– tulge trenni! Kehtna põhikoolis on kontaktisik
Anni Haasma, EVL-s Gunnar Kure ja Tiit Kivisild.
HEAD PEALEHAKKAMIST JA SINASÕPRUST MAAHOKIGA!

Gunnar KURE

Haigekassa liikmekaart ja
Euroopa ravikindlustuskaart
Alates 1.augustist ei pea kindlustatu omama
Eestis arsti juurde pääsemiseks haigekassakaarti, piisab, kui tal on kaasas isikut tõendav
dokument.
Alla 15-aastased võivad kindlustuse tõendamiseks Eestis esitada isikut tõendava dokumendi asemel Euroopa Liidu ravikindlustuskaardi
või kuni selle väljastamiseni haigekassakaardi.
Sündinud laps tuleb vanematel haigekassas
arvele võtta ja talle taotletakse kohe Euroopa
ravikindlustuskaart. Eestis arstiabi saamiseks
soovitame taotleda Euroopa Liidu ravikindlustuskaarti ka nendel alla 15-aastastel isikutel, kellel
puudub isikut tõendav dokument.
Alates 1.augustist ei anna haigekassa välja
enam nn rohelisi haigekassakaarte.
Kui reisitakse Euroopa Liidu territooriumil,
on vaja, et oleks kaasas Euroopa ravikindlustuskaart või selle asendussertifikaat. Euroopa
ravikindlustuskaarti pole vaja taotleda nendel üle
15-aastastel isikutel, kes ei kavatse külastada

Euroopa Liidu liikmesriike.
Kui roheline siseriiklik haigekassakaart andis
õiguse arstiabile üksnes Eestis, siis Euroopa
ravikindlustuskaart annab õiguse vajaminevale
arstiabile Euroopa Liidu territooriumil ja Euroopa
Majandusühenduse piirkonnas viibimise ajal.
Euroopa ravikindlustuskaardi asendussertifikaadi väljastab haigekassa siis, kui kindlustuskaitse kehtivus on lühem kui 3 kuud, kui kaart on
kadunud või inimesel on kiiresti vaja kindlustust
tõendavat dokumenti.
Euroopa ravikindlustuskaardi saab inimene
kätte 10 päeva jooksul, asendussertifikaadi aga
kohe haigekassa klienditeeninduse büroos.
Euroopa ravikindlustuskaarti saab taotleda
vähemalt 15- aastane isik, kellel on pass või ID
kaart. Lapsele saab kaarti taotleda kuni 18. eluaastani ka lapsevanem või esindaja.
Euroopa ravikindlustuskaardi taotlemiseks
on järgmised võimalused:
kodanikuportaali kaudu https://www.eesti.ee,
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Üritused Valtu
Seltsimaja korraldusel
Ühiskülastused
6. ja 7.nov. kl 13 muusikal “Hull sinu järele”
6.nov. seiklusetendus “Aarete saar” Ugala
Teatris
10.nov. monoetendus täiskasvanuile
“aabitsakukk” Draamateatris
16.nov. “Ainult võltsid jäävad ellu” Vo n
Krahli Taetris
16.nov. “Ansambel Apelsin 30” Estonia
kontserdisaalis
22.nov. “Pal-tänava poisid” VAT Teatris
27.nov. kooride advendikontsert oratoorium
“Paulus”
28.nov. Alla Pugatshova kontsert Tallinna
Linnahallis
28.nov. meistrivõistlused võistlustantsus
Saku Suurhallis
12.dets. oreligala “Ave Maria II” Pärnu
kontserdimajas
17.dets. Moskva patriarhaadi jõulukontsert
Kaarli kirikus
Üritused seltsimajas
3. ja 17.nov. Noore ema kool –beebikool
10. ja 17.nov. Noore ema kool – mudilased
koos emadega
10. ja 24.nov. Pensionäride tegevustund
3.nov. Ristik – viktoriin lastele ja noortele
26.nov. Laste mängumaa – näitus mänguasjadest, loeng lastevanematele
10.dets. Jõuluootus – raamatute, kunsti,
kunstitarvete ja käsitöö müük ja kontsert
NB! Ootame uusi liikmeid Kaerepere
Naistekooli ja ettepanekuid tööplaani suhtes!
Novembrikuus on Mihkel Mattiseni kontsert – kuupäev täpsustamisel.
Kehtna valla taidlejate pidu on Valtu seltsimajas reedel, 12.novembril algusega kell 20. Olete
oodatud!

Helgi SUSSI
Tel 539 41 539 või 556 66 357

EVL alustab
treeninguid
EVL kutsub kõiki jalgpallihuvilisi
tüdrukuid treeningutele teisipäeval ja
neljapäeval kell 17.00 Alu Spordihoones. INFO
tel. 5513854 või evl.olee@mail.ee kaudu.

tuua taotlus ise klienditeeninduse büroosse,
saata taotlus haigekassasse postiga,
saata taotlus haigekassasse e-postiga
digitaalselt allkirjastatuna.
Kaardi saab inimene kätte:
lihtkirjaga sellel aadressil, mis on registreeritud haigekassa andmebaasis, või haigekassa
klienditeeninduse büroost.
Taotluse vorm on üleval haigekassa koduleheküljel http://veeb.haigekassa.ee/blanketid/ ja
haigekassa piirkondlike osakondade klienditeeninduse büroodes.
Kuigi alates 01. augustist haigekassa uusi nn
rohelisi haigekassakaarte ei väljasta, peaksid
kindlustatud isikud isikuandmete muutumisel
(nimi, elukoht) kindlasti pöörduma lähimasse
haigekassa klienditeeninduse büroosse ravikindlustuse andmekogu andmete muutmiseks.
Haigekassa kliendiinfo lühinumber on 16363.
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Õnnitleme
Naerukiirtes tundub kõigil soe,
lõbus meeleolu kedagi ei tüüta,
ära iial naeratusi loe,
neid kui tulukesi igal pool vaid
süüta!
Novembrikuu juubilarid
91
Ella-Armilda Jaanus
29.novembril Keavas
85
Linda Loomäe
4.novembril Laeste külas
80
Herbert Pregel
2.novembril Keavas
Ilse-Helene Madisson
3.novembril Lelle
Lilli Jõgisalu
30.novembril Keavas
75
Valentina Kõiv
23.novembril Lelles
70
Helgi Purga
27.novembril Lelles
65
Vaike Aasamets
14.novembril Rõue külas
Ene-Reet Murd
17.novembril Kehtnas
Enno Kõrtsini
24.novembril Põrsaku külas
60
Ester Lukas
15.novembril Kaereperes
Valentina Ushakova
23.novembril Kehtnas
Detsembrikuu juubilarid
97
Linda Mahlapuu
16.detsembril Ingliste külas
90
Olga Kaal
10.detsembril Eidaperes

Registreeritud
sünnid

Sten-Oskar Meister
19. septembril
Mihkel Vilgo
22. septembril
Claudia Vichmann
24. septembril
Jaret-Lysette Õunaid
9. oktooberil
Aliise Mäevälja
9. oktoobril
Albert Mäevälja
9. oktoobril

Teated, kuulutused& õnnitlused
80
Regina Sauemägi
2.detsembril Kehtnas
Aino Roosmets
24.detsembril Kehtnas
Maimu Pidim
31.detsembril Lelles
Heino Leinaru
5.detsembril Kumma külas
Endel Köster
5.detsembril Kehtnas
Hans Vaev
28.detsembril Keavas
70
Gennadi Solodilov
16.detsembril Kehtnas
Leili Vesiallik
18.detsembril Eidaperes
65
Marge Kaljuvee
19.detsembril Lelles
60
Aivo Mägi
2.detsembril Koogimäe külas
Toomas Leiaru
15.detsembril Eidaperes
Peeter Taalberg
15.detsembril Kehtnas

Busside väljumisajad Raplast
alates13.09.2004

LELLE-TÜRI SUUND
Liini nrLiini nimetus väljum saabum väljum saabum märkus
Raplast sihtp sihtp-st Rapla
12 Eidapere
5:55 6:55 6:55
11 Kädva - Vahastu tee 6:35 7:45 7:45
314Tartu L E 06:45
9:45 R P 18:00
20 Keava-Kehtna
6:50 7:15 7:20
22 Kaerepere-Kumma 7:00 7:20 7:20
153Tartu
8:00 10:40 16:45
22 Kaerepere - Kumma 7:55 8:22 8:23
20 Kehtna
8:45 9:05 9:05
11 Kädva - Vahastu tee 9:35 10:50 12:35
20 Kehtna
10:00 10:20 10:20
22 Kaerepere
10:45 11:05 11:15
17 Kehtna - Lellapere 10:50 11:21 11:21
742Türi - Paide
11:15 12:30 15:15
20 Keava - Kehtna
12:25 12:50 12:55
522Paide
13:35 14:45 16:45
15 Kehtna - Järvakandi 13:50 14:35 15:00
11 Kaerepere-Kädva-Vahastu tee
14:00 15:20 15:20
22 Kaerepere
14:50 15:10 15:10
Eidapere
15:25 16:35 12:30
17 Kehtna - Lellapere 15:10 15:57 15:57
875Tartu
15:35 18:50 19:40
20 Keava - Kehtna
16:20 16:40 17:00
314Tartu
16:45 19:45 13:00
11 Kädva - Vahastu tee 16:55 17:57 18:10
22 Kaerepere - Kumma 17:05 17:32 17:35
12 Keava - Eidapere
17:35 18:30 19:00
20 Kaerepere - Kehtna 18:30 19:03 19:05
15 Kehtna - Järvakandi 18:35 19:20 5:15
742Türi - Paide
19:55 21:10 6:05

WesMet Rapla AS busside väljumisajad
uuendatud 13.09.2004
Liini nr Maršruut
Raplast märkus
Liini nrMaršruut
12 Eidapere
5:55 va P ja Rp
20
Keava-Kaerepere-Rapla
11 Kädva -Rey- Vahastu tee
6:35
12
Rapla
20 Keava-Kehtna
6:50 tööp
11
Rapla
20 Kehtna
8:45 tööp
20
Rapla
11 Kädva - Vahastu tee
9:35 E K R va Rp 20
Rapla
20 Kehtna
10:00 tööp
17
Rapla
17 Kehtna - Lellapere
10:50 K R va Rp
20
Rapla
20 Keava-Kehtna
12:25 va P ja Rp
11
Rapla
11 Kaerepere- Kädva - Vahastu tee 14:00
11
Rapla
17 Kehtna - Lellapere
15:10 K R va Rp
17
Rapla
20 Keava - Kehtna
16:20 tööp
20
Keava-Rapla
11 Kädva - Vahastu tee
16:55
20
Kaerepere-Rapla
12 Keava - Eidapere
17:35 va P ja Rp
11
Rapla
20 Kaerepere-Kehtna
18:30 tööp
12
Rapla
va - väljaarvatud E,T,K,N,R,L,P - nädalapäevad Rp - riigipühad

Müün kootud villaseid sokke igas suuruses.
Kehtna, Staadioni 3-24
Tel 48 75 144
Koidu

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.
Nüüd 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.

8:00
8:45
21:00
7:50
7:45
19:30
8:50
9:25
14:00
10:40
11:35
12:15
16:30
13:25
18:00
15:45
16:50
15:30
13:40
16:35
22:30
17:30
16:00
19:15
18:00
20:05
19:40
6:00
7:18

va P ja Rp
kiir
tööp
tööp
kiir
va P ja Rp
tööp
E K R va Rp
tööp
K R va Rp
va P ja Rp
kiir E R P
kiir
tööp
K R va Rp
R P kiir
tööp
kiir
va P ja Rp
va P ja Rp
tööp
kiir

Kehtnast märkus
7:20 tööp
7:40 va P ja Rp
8:25
9:05 tööp
10:20 tööp
11:55 K R va Rp
12:55 va P ja Rp
13:40 E K R va Rp
16:10
16:15 K R va Rp
17:00 tööp
19:00 tööp
18:52
19:40 va P ja Rp

Mälestame lahkunuid
Eldor Vaksmann
(20.10.1930 - 17.09.2004)
Kehtnast
Minerafis Sazhijev
(09.02.1929 - 17.09.2004)
Kehtnast
Hilli Lipp
(06.09.1931 - 25.09.2004)
Kehtnast
Jüri Tamberg
(02.06 - 01.10.2004)
Kehtnast
Elise Salumäe
(05.12.1916 - 05.10.2004)
Kumma külast
Ahtos Poom
(01.10.1974 - 11.10.2004)
Lokuta külast

