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Armas vallarahvas!
Rõõmsaid ja rahulikke jõulupühi!
Uuel aastal töiseid mõtlemisi, taibukaid ütlemisi, vähem pettumusi, asjalikke
ettevõtmisi ja meeldivaid kordaminekuid!
Kehtna vallavalitsus ja vallavolikogu

Armastus laulab
Armastus laulab jõuluööl,
sõimest on saanud kannel.
Laulavad tähedki kirkal ööl lõppenud aegade vanne.
Laulab ta ohvri õnneteest,
sellest, kuis patuste vennaks
Jumal sai, päästes neid valudest selleks ta ohverdas ennast.
Armastus laulab valgeks öö,
kaovad sünged loorid.

Kirgastub jumalik päästetöö,
hõiskavad inglite koorid.
Midagi sünnib südames:
rahu loob sinna kodu.
Välja viib valudest jõulutee,
piinadeöödel on kadu.
Armastus laulab, kuulata süda, jää rahule, vaikseks!
Armastus laulab, kas mõistad sa?
Sõime ees muutume väikseks...
/Peeter Sink/
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VALLAVALITSUSES

05.11. 2004
Vallavalitsus kinnitas 29.10.2004.a.
Hertu külas asuva korteri enampakkumisega müügi tulemuse. Vaadati läbi valla 2005.a. investeeringute kava ning otsustati esitada
volikogule menetlemiseks minimaalne ja maksimaalne variant. Vallavalitsus nõustus Kaerepere aleviku
Kombaini maaüksuse ostueesõigusega erastamisega Harri Kiole ning
Kalbu küla Loobergi katastriüksuse
erastamisega Aivo Rahuojale.
Seoses 50.sünnipäevaga pälvis
valla aukirja Kehtna Kunstide Kooli
õpetaja Saima Randjärv. Valtu Seltsimajale eraldati valla taidlejate lauluja tantsupeo korraldamise kuludeks
toetust.
09.11.2004
Arutati Kehtna aleviku vana
katlamaja, masuudihoidla ja ülepumpla aluse maa munitsipaliseerimise võimalust. Eeltoodud territooriumile on kavas rajada jäätmekogumispunkt ning selleks on esitatud ka rahataotlus.
Kuna Kuuse tänaval on valmimas 2 elamut, tuleb sinna rajada ka
trassid. Vallavalitsus vaatas läbi AS
Amaks hinnapakkumise Kehtna aleviku Kuuse tänava veetrasside väljaehitamiseks. Trasside väljaehitamise maksumus kujuneb üle 100 000
krooni, milles 50 % tuleb tasuda
käesoleval aastal. Kinnitati vallavolikogu sotsiaalkomisjoni protokoll
toetuste eraldamise kohta ning
rahuldati Eidapere Kultuurikeskuse
taotlus täiendavate summade
eraldamiseks tuletõrje häiresüsteemi
paigaldamiseks.
Vallavalitsus kinnitas Kärpla
küla Tarna ja Hiie küla Ojametsa kinnistu moodustamise ning nõustus
Rõue küla Teeotsa kinnistu erastamisega Anne Puhkanile ning sama
küla Puidu-Nurga maaüksuse erastamisega Osaühingule Windwill
30.11. 2004
Vallavalitsus toetas laekunud
avalduste alusel 4 Valtu poisi Raplamaa Ühendatud Poistekoori laululaagris osalemist ning Eidapere Kultuurikeskuse jõuluürituste korraldamist. Hooldust vajavale puudega

isikule määrati hooldaja ning üks
vanur suunati ajutiselt hooldekodusse. Hulgaliselt oli laekunud
ehitamisega seonduvaid taotlusi
ning nõusoleku väikeehitise püstitamiseks said Milvi Peterson, Anne
Vahtre, Anna Griškevitš. Eeltoodud
isikud ei alusta mingite ehitiste püstitamisega vaid tegemist on ahjude,
kaminate ja pliitidega. Vastavalt
ehitusseadusele tuleb kõikideks
ehituse konstruktsioonide muutmiseks taotleda vallavalitsusest
vastav ametlik dokument. Ehitusload väljatati Raul Sellinile, OÜle
Jaotusvõrk ja Elion Ettevõtted ASile.
Rahuldati Ilme-Johanna Kildvee
taotlus Käbiküla külas asuva elamu
kasutusloa väljastamiseks.
Maanõunik Heik Past pöördus
vallavalitsuse poole 2005.a. maamaksu määra kehtestamise ettevalmistamiseks. Valitsuse liikmed
otsustasid peale pikemat arutelu
teha volikogu komisjonidele ettepaneku maksumäära tõstmiseks.
Heik Pastilt olid ka ettepanekud
Kehtna aleviku kiigeplatsi ja aiamaade munitsipaalomandisse taotlemiseks. MTÜ Kaerepere Spordiklubi taotluse alusel otsustati anda
aleviku laululava mittetulundusühingu kasutusse.
Haridus- ja kultuurinõunik Rita
Peussa andis ülevaate 2005.a spordi- ja kultuurialaste projektide rahastamise komisjoni otsustest, mida
vallavalitsus ka aktsepteeris. Täpsema info taotlejatele annab komisjon.
09.12.2004
Vallavalitsus nõustus Raivo
Rähni taotlusega koos valla ettevõtjatega Kehtna aleviku katlamaja
ja Hepa tankla vahelisele alale
talvise sõidu harjutamise lume- ja
jääraja tegemiseks. Kuna 29.10.
2004.a. enampakkumise võitja ei
tasunud korteri müügihinda ning
loobus Hertu 1-6 korteri ostmisest,
tunnistas vallavalitsus enampakkumise nurjunuks. Vallavalitsus toetas
rahaliselt Valtu Selsimaja jõuluürituste läbiviimist ning lõpetas
puudega isiku hoolduse hooldaja
avalduse alusel. Rain Raudsepale
väljastati ehitusluba taluhoone
rekonstrueerimiseks ning OÜle
Jaotusvõrk kasutusluba Kehtna
aleviku Kuuse tänava maakaabli ja
liitumiskilbi paigaldisele.
Vallavalitsus rahuldas Kehtna
Lasteaia Siller taotluse Lelle Päikeseratta rühma ujumistasu muutmiseks.

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

VALLAVOLIKOGUS
16. novembril toimunud volikogu istungil oli arutusel Lembi ja Arvi Sepa
ning Aivar Jürisalu vaie Paluküla Puhke- ja Spordikeskuse detailplaneeringu kehtestamise otsuse kohta. Vaides heidetakse ette, et otsus ei ole
motiveeritud ega põhjendatud, volikogu ei ole kaalunud erinevaid lahendusi. Planeering on vastuolus looduskaitse normidega ja liiga mahukas.
Arutelu kujunes pikaks ja põhjalikuks, mille tulemusena otsustati
moodustada komisjon vaide lahendamiseks. Lõplik otsus tehakse 10.
detsembriks 2004. Muudeti Eidapere Kooli ja Eidapere Lasteaia 2004. aasta
eelarvet seoses lasteaia ülekolimisega uutesse ruumidesse. Toimus 2005.
aasta investeeringute I lugemine. Arutati läbi kõik investeeringuid vajavad
objekti ja moodustati nn pingerida hädavajaduste järgi. Lõplik otsus tehakse
peale eelarve kinnitamist. Kuulati revisjonikomisjoni informatsiooni Eidapere
Lasteaia ümberkolimiskulude suurenemise kohta. Anti nõusolek Aru I
kinnistu üleandmiseks teisele omanikule. Toivo Niinemets esitas kokkuvõtte
haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni arutelu tulemustest noorte vaba aja
sisustamiseks. Komisjonid tegid ettepaneku osta või rentida noortekeskusele TÜ hoone Viljandi mnt 1 ja võtta tööle veel üks noorsootöötaja.
Esialgu otsustati alustada läbirääkimisi nimetatud hoone rendile võtmiseks.
Kui projekt käivitub, saab näha, kas Kehtna noortel on huvi sellise koha
vastu. Kuulati Eero Kalbergi informatsiooni Kehtna MTK tulevikust ja
võeti vastu pöördumine, milles esitatakse parandusettepanekud Riigikutseõppeasutuste võrgu ümberkorralduse kava aastateks 2005-2008 projekti
Harjumaa koolituspiirkonna (Raplamaa) osas Kehtna MTK toetuseks.
Pöördumine saadeti Haridus- ja Teadusministeerium Kutse- ja täiskasvanuhariduse osakonda ja Raplamaa Omavalitsuste Liitu. Kalle Toomet edastas
informatsiooni liitumisläbirääkimiste tulemustest Käru ja Kaiu vallaga. Kui
algul võis arvata, et liitumisega ollakse nõus, siis lõplik seisukoht kujunes
eitavaks. Enne 2005. aasta valimisi liitumisi ei tule.
9.detsember 2004, päevakorras Paluküla Puhke- ja Spordikeskuse
detailplaneeringu kehtestamise küsimuse uus otsustamine. Paluküla Puhkeja Spordikeskuse detailplaneeringu kehtestamise otsusele esitatud vaide
aruteluks moodustatud komisjon arutas küsimust kaks korda. Ühele
koosolekule olid kutsutud vaide esitajad ja Paluküla külavanem, et ära
kuulata kõigi osapoolte arvamused. Komisjoni töö tulemusena valmis otsuse
eenõu, mida istungil läbi vaadati. Kõik volikogu liikmed olid dokumendiga
eelnevalt tutvunud. Sisulist arutelu enam ei korraldatud vaid hääletati läbi
otsuse eelnõu motiveeriva osa vaidlusalased punktid ükshaaval ja pärast
kogu eelnõu. Kõik planeeringus esitatud lahendused leidsid veelkord
volikogu heakskiidu. Paluküla Puhke- ja Spordikeskuse detailplaneering jäi
kehtima. Otsusele lisati 12 leheküljeline kaalutlev osa.

Me kodu üle umbetuisand
välja.
Lainjas hangehari suitseb
tuhkjat lund.
Kidur pihlakas näeb
mõisavarel und.
Me tee viib sinna üle välja.

Haarald Suislepp

Soovime kaunist jõulurahu ja toredat aastavahetust kõigile
Kehtna-Nurme, Rõue, Ohekatku ja Hiie külade elanikele
ning Kehtna vallavalitsuse töötajatele, Kehtna Mõisa OÜ
töökale perele ja kõigile teistele, kes meie ettevõtmisi on
toetanud.

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

Paluküla

AVALIK PÖÖRDUMINE
PALUKÜLA PUHKE- JA SPORDIKESKUSE
ARENDUSPROJEKTI OSAS
Rapla maakonna omavalitsused ja Rapla Maavalitsus on mures seoses Paluküla Puhke- ja
Spordikeskuse arendusprojekti ümber toimuvaga. Projekti tausta, eesmärke ja protsessi on
selgitatud ühekülgselt ja tendentslikult. Palju
vaidlusi tekitanud planeeringuala ei hõlma
üldse oletatava hiie asukohta, vaid naabruses
olevat Reevimäge. Detailplaneeringu vaidluste
käsitlemisel on jäänud domineerima vaid ühe
osapoole – hiiemäekaitsjate seisukohad. Samas
on need seisukohad leidude ja dokumentidega
tõestamata, sest Paluküla kui muistse hiiekoha
kohta on levinud ainult üksikud folkloristlikud
pärimused ning neil põhinevad emotsionaalsed
arvamused.
Paluküla Puhke- ja Spordikeskuse arendamine maakonna rahvatervisekeskuseks on lepitud kokku Raplamaa Omavalitsuste Liidus
2001.a. (otsus nr 33 26.04.2001). Esimene rahvatervisekeskuste programmi rahastamisleping
Kehtna valla ja Kultuuriministeeriumi vahel
sõlmiti 09.06.2003. Kehtna vald algatas kompleksi
detailplaneeringu 19.08.2003. Planeerimisprotsess vastas seaduses esitatud tingimustele.
Järelevalve käigus kuulati ära vastuväited esitanud isikud ning esitati maavanema kui järelevalve
teostaja seisukohad. Kehtna vallavolikogu kehtestas detailplaneeringu 21.09.2004. Vallavolikogu haldusakti vastu esitati volikogule kaks
kirjalikku vaiet.
Paluküla Puhke- ja Spordikeskus paikneb
Kõnnumaa maastikukaitsealal, kus kehtivad
kaitse-eeskiri ja kaitsekorralduskava. Detailplaneeringule koostati keskkonnamõjude hindamine. Tulenevalt hiiekaitsjate initsiatiivist on osa
Paluküla Hiiemäest (99 meetri samakõrgusjoonest kõrgemal) tunnistatud arheoloogiamälestiseks. Raplamaa Keskkonnateenistus ja
Muinsuskaitseamet on detailplaneeringu
kooskõlastanud. Paluküla arendusprojekt ja
detailplaneering vastavad üldisematele planeeringutele, sh maakonnaplaneeringule.
Paluküla Puhke- ja Spordikeskus on kavandatud kui aastaringse kasutamisega mitmeotstarbeline kompleks: rahva- ja noortespordi
harrastajatele (orienteerumine, suusatamine,

krossijooks, ratsutamine jms), loodusesõpradele
(matkamine, looduse tundmaõppimine jms),
koolilastele ja –õpetajatele (loodusharidus ja
“õues õppimine”). Huvi korral on arendusprojektis võimalused ka tippspordi harrastamise
väljaarendamiseks – rahvusvahelistele nõuetele
vastav murdmaasuusa- ja krossijooksurada.
Rõhutame veel kord, et Paluküla Puhke- ja
Spordikeskuse detailplaneeringuga hõlmatud ala
ja selles kavandatud ehitised ei paikne mitte
Paluküla Hiiemäel (106 m), vaid selle naabruses
asuva Reevimäe (99 m) tipul, lõunanõlval ja
jalamil. Hiiekaitsjaid huvitav muinsuskaitse alune
Hiiemäe tipuala vajab omaette detailplaneeringut,
milles kajastuksid hiiekaitsjate ja maausuliste
vajadused ning suunatud korrastustöid. Vastav
koostööpakkumine on hiiekaitsjatele ka tehtud.
Rapla maakonna omavalitsusjuhid ja maavanem on seisukohal, et Paluküla Puhke- ja Spordikeskuse detailplaneeringu realiseerimine on
maakonna puhkevõimaluste arengu seisukohalt
vajalik. Arendusprojekt loob eeldused piirkonna
tuntuse ning tööhõivealase olukorra parandamiseks.
Kutsume kõiki huvilisi juba sel talvel Palukülla suusatama ning kevadel Kõnnumaa
maastikukaitsealale loodusmatkadele!
Tõnis Blank
Rapla maavanem
Kalle Toomet
Kehtna vallavanem
Tiit Peedu
Juuru vallavanem
Mart Järvik
Järvakandi vallavanem
Ülle Kiviste
Kaiu vallavanem
Andres Tšumakov
Käru vallavanem
Eero Plamus
Märjamaa vallavanem
Jaak Pregel
Raikküla vallavanem
Aare Heinvee
Rapla vallavanem
Priit Kärsna
Vigala vallavanem
Rain Tulp
Juuru volikogu esimees
Lembit Arro
Kaiu volikogu esimees
Elari Hiis
Käru volikogu esimees
Allar Oviir Märjamaa volikogu esimees
Jüri Võigemast Rapla volikogu esimees
Enn Roosi
Vigala volikogu esimees
Raplas, 25. novembril 2004. a

Paluküla-teema jätkuks
Maalehe ilmatark Liisu
Raplamaalt teeb ettepanekuid:
1. Mäenõlva pinnase kaitsmine kunstlumega on vajalik. Kaitsta tuleb ka taimkatet.
Kunstlund tehakse kõikjal, nii Otepääl, Haanjas,
Nõmmel.
2. Veevõtukoht on kohaliku tähtsusega ja
väga vajalik mitte ainult suvel, vaid igal aastaajal,
sest on ainuke veekogu, kust saab vajadusel
päästetöödeks vett võtta – tuleb süvendada.
3. Tõstuk tuleb paigaldada nii ohutuse
mõttes kui ka looduse kaitseks. Pole mõeldav
rahvamasside ohutuse kaitsmiseks mingi muu
variant (perekond Sepad pakkusid ajateenijate
kaasamist või tara ehitamist).
4. Haldushooned tuleb püstitada kasvõi
ajutiste ehitistena, kus rahvast saaks toitlustada
või esmaabi anda.
5. Pakutud taluhoonete renoveerimine pole

mõeldav, sest see nõuab suuremaid investeeringuid ning talude kaugus üksteisest on ca 1,5 – 3
km.

Avalik kiri
perekond Sepale Lalli külas
Soovin, et vastaksite minu küsimustele
järgmises Valla Vaatlejas.
1. Kas on dokumentaalselt tõestatud arheoloogiliste leidude olemasolu Paluküla lähistel
asuvalt talumaalt, nimelt Kunilepalt (mitte
Kunolepalt)? Millal tehtud ja millised? Kus asub
Kunilepa talu?
2. Kus täpselt asub Hiiemäe PÜHA PAIK
ehk HIIS? Mida tähistab mäe tipul asuv kivi
aastaarvuga?
3. Palun esitada koopia kogutud allkirjadest,
et saaksime mõnega allakirjutanust ühendust
võtta.
4. Miks ei ole Lembi Sepp kogunud allkirju
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Lumetõrje
1. Pae-Ingliste piirkond
Töid teostab Madise talu, vastutaja Rein Haggi,
tel 506 7936
2. Kaerepere alevik, Saunaküla, Kaerepere
küla. Vastutaja Agur Laurimaa, tel 508 4156
3.Kumma, Saksa, Nurme ja Metsaäära küla,
Koogimäe tee ja Keava raudtee-jaama tee.
Vastutab Rein Grauen, tel 559 64 186
4. Kehtna alevik, Sooaluste, Lellapere, Kärpla,
Käbiküla ja Kalbu küla
Töid teostab Kehtna Mõisa OÜ, vastutab Urmas
Uustalu, tel 512 1346 või 487 5343
5. Keava alevik, Linnaaluste, Ohekatku, Hiie ja
Vastja küla. Töid teostab OÜ Keawa, vastutab
Mati Kutser, tel 505 7868
6. Lelle alevik, Kastna, Põllu ja Lalli küla. Töid
teostab Lelle PMÜ, vastutab Viktor Ivanov, tel
561 57 705
7. Eidapere alevik, Lokuta ja Ahekõnnu küla,
Aleti-Järvakandi tee. Töid teostab OÜ remfakt,
vastutab Eno Hermann, tel 505 5341
8. Kitsemurru tee, Saarepõllu tee, Tedremurru
tee, Koogiste ja Kõrbja küla
Vastutab FIE Teet Oole, tel 513 8853
9. Paluküla, Rämasoo-Paluküla tee ja HiiePaluküla tee. Vastutab FIE Mati Talu, tel 503
0212
NB! Teede sõidetavus peab olema tagatud 6 tunni
jooksul pärast tuisu lõppemist.
Alevike tänavate sõidetavus peab olema tagatud
kl 06.30 hommikul.
Erateede, garaazhide ja õuealade valdajad
peavad sõlmima otselepingu lumetõrjet teostava
ettevõtte või isikuga ja arveldama ilma
vallavalitsuse vahenduseta.

Jaan REIM,
Majandusspetsialist
Tel 487 5640 või 517 5837

Suvisel Reevimäel
Raplamaa elanikelt, vaid on seda teinud Tartu
linna tänavatel ning nii ülikoolides kui ka
gümnaasiumites?
5. Kuidas põhjendab perekond Sepp kulu
põletamist oma kodu juures, keelatud ajal,
Kõnnumaa kaitsealal Lalli külas? Kui palju
hukkus linnupesi ja putukaid? Miks pidi sekkuma
Päästeamet?
6. Kuidas sai võimalikuks Reevimäel 8.
novembril aktsioonis osalejate poolt mäenõlval
puhastustöid tegeva noormehe ahistamine
kümnekonna osaleja poolt?
7. Kes koristas aktsioonis osalenute nn
protestijate poolt Reevimäele maha jäetud alkohoolsete jookide taara ning muu prahi? Kas nii
kaitsetegi teie loodust?
8. Kes rahastab Teie poolt palgatud juristi
tööd?

Ene-Liis Velberg
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Eesti Maaomavalitsuste Liit eile, täna ja homme
Eestis on kohalikud omavalitsused teinud
koostööd alates 20. novembrist 1921. aastal, kui
moodustati Eesti Maakondade Liit. 1927. aastal
muudeti selle põhikiri ja uueks nimeks sai Eesti
Maaomavalitsuste Liit. Liitu kuulusid peale
maavalitsuste ka vallaomavalitsused. Nõukogude võimu poolt 1940. aastal lõpetatud Eesti
Linnade Liidu kui ka Eesti Maaomavalitsuste
Liidu tegevus taastati 1990. aastal.
Täna tegutsevad Eestis kaks üleriigilist omavalitsuste liitu – Eesti Linnade Liit (ELL) 47
liikmega ja Eesti Maaomavalitsuste Liit (EMOL)
173 liikmega. Mõlemad liidud on loodud kohaliku
omavalitsuse üksuste liidu seaduse alusel. ELLi
kuulub üle poole rahvastikuregistri andmete
alusel Eesti elanike arvust ja EMOLisse üle poole
Eesti kohaliku omavalitsuse üksustest, kus elab
kokku 394 280 inimest, mis moodustab 29 % Eesti
elanikkonnast. Mõlemad liidud esindavad liitu
kuuluvaid kohaliku omavalitsuse üksusi kui
tervikut suhetes riigiorganite, teiste isikute ja
rahvusvaheliste organisatsioonidega.
Kuni 2003. aastani seisid Eestis maaomavalitsuste eest kaks ühiste huvidega organisatsiooni
- Eesti Maaomavalitsuste Liit (EMOL) ja Eesti
Omavalitsusliitude Ühendus (EOÜ). 14. novembril
2003 otsustasid EMOL ja EOÜ ühendada Paide
Kultuurikeskuses EMOLi üldkoosolekul (Maapäeval) oma jõud üheks Eesti kohalike omavalitsuste huve silmas pidavaks üleriigiliseks liiduks,
võttes aluseks Eesti Maaomavalitsuste Liidu
ajaloolise järjepidevuse. Osales kokku 173 omavalitsust kahe esindajaga igast omavalitsusest.
Maapäeval võeti vastu uus EMOLi põhikiri, valiti

esimees ja aseesimehed ning juhatuse, revisjonikomisjoni ja volikogu uus koosseis, kuhu nimetati
kaks esindajat igast maakonnast maakonna
omavalitsusliitude ettepanekul. Maapäeval vastu
võetud otsustena on EMOLi ülesanneteks ja
eesmärkideks koondada kohaliku omavalitsusi
nende ühiste huvide ja õiguste väljendamiseks,
esindamiseks ja kaitsmiseks.
EMOLi esimeheks valiti Urvaste vallavanem
Kurmet Müürsepp ja aseesimeesteks Kambja
vallavaanem Ivar Tedrema ning Tarvastu
vallavanem Jaan Lukas. Lisaks esimehele ja
aseesimeestele on juhatuses seitse liiget:
Põltsamaa vallavanem Toivo Tõnson, Laheda
vallavanem Sirje Tobreluts, Imavere vallavanem
Jüri Ellram, Are vallavanem Enn Kuslap, Leisi
vallavanem Mart Mäeker, Taebla vallavanem Ülle
Erman ja Kohtla vallavolikogu esimees Arno
Rossman.
EMOLi tegevus viimase aasta jooksul on saavutanud täishoo. EMOLi büroos on täiskohaga
kolm töötajat, järgmisel aastal võetakse lisaks
tööle kaks uut töötajat. Oma tegevuse
rahastamisel ollakse riigist sõltumatud, st EMOLi
tulubaas koosneb eelkõige liikmemaksudest.
EMOLi liikmemaksu aluseks on 2004. aastal
püsiosana 3 000 ning elanike arvuga võrdeline
osa – 3 krooni elaniku kohta, 2005. aastal
vastavalt 5 000 ja 5 krooni elaniku kohta. Kokku
moodustab 2004. aastal EMOLi liikmemaksu nn
püsiosa 528 000 krooni ning elanike arvu osa 1 206
297 krooni ning 2004. aasta liikmemaks on kokku
1 734 297 krooni. 2005. aastal on Maapäeva
otsusena püsiosa 865 000 ja elanike arvu osa

Valla rahvaraamatukogud töötavad
veebipõhise tarkvaraga
Alates 2003 aastast on Kehtna valla rahvaraamatukogud (v.a. Kehtna külaraamatukogu)
liitunud veebipõhise raamatukogutarkvaraga
URRAM.
Veebipõhine tarkvara ja keskandmebaas
võimaldavad lugejatel kasutada raamatukogude
teenuseid Interneti kaudu. Sisenedes aadressil
http://www.lugeja.ee saab teavikut otsida ja
broneerida elektrooniliselt. Kui valla raamatukogudes käivitub elektrooniline laenutamine,
saab lugeja reaalajas ülevaate teaviku staatusest
(mis on kohal, mis on välja laenutatud) ning tema
poolt laenatud teavikute tagastustähtaegadest.
1. novembri 2004. a seisuga kasutab Urramit

16 eriala- ja õpperaamatukogu ning 11 maakonna
221 kesk-, maa- ja linnaraamatukogu, kokku 237
mitmesugust raamatukogu. URRAM vastab
raamatukogu- ja IT-standardite nõuetele ja on
realiseeritud vastavalt rahvaraamatukogude
poolt esitatud nõuetele.
Vaata Maailma projekti kaudu on toetanud
raamatukogutarkvara väljatöötamist Oracle
Baltics, Hansapank, Elion, Microlink, EMT ja BCS.
Kultuuriministeerium tasub keskandmebaasi ja
rakendusprogrammi majutusteenuse eest. Valla
raamatukogude liitumise programmiga tasus
kohalik omavalitsus.

Rita PEUSSA,
Haridus- ja kultuurinõunik.

TOETAME EESTI EMA
MONUMENDI PÜSTITAMIST
Eesti rahvas on aegade jooksul püstitanud
monumente oma väärikatele meestele. Eesti Ema
monumendi algatusrühm on veendunud, et eesti
ema pole meie monumentaalskulptuuris
vääriliselt eksponeeritud. Eesti Ema monument
kavatsetakse püstitada Võru linna.
Eesti ema väärib ausammast! Ema monumendi
juures on meil kõigil aega seisatada, ammutada
endasse jõudu, väikesele rahvale nii vajalikku
tarkust ja vastupidavust.

Monumendi püstitamiseks on alanud annetuste kogumine. Võrumaa Ühendus Memento
avas selleks arve Ühispangas 10220035996014
ja Hansapangas 221025673851 selgitussõnaga
“Monument Eesti Ema“. Annetused on teenustasuta.
Monumendi maksumuseks võib kujuneda 1,5
miljonit krooni. Mõne kuuga on arvetele laekunud
üle 60000 krooni. Annetajaid on ka väljastpoolt
Eestit.

1 980 985 ning kokku summas 2 845 985 krooni.
Seda raha kasutatakse oma liikmete huvide
eest seismiseks, omavalitsusliku haldussüsteemi
arendamiseks ning võimu detsentraliseerimiseks,
mis lähtub iga piirkonna elanike õigustatud
vajadustest ja huvidest ning arvestaks kõikide
kohaliku omavalitsuse üksuste arengu iseärasusi. Hinnanguliselt toob EMOLi liikmete iga 2004.
aasta liikmemaksu kroon 2004. aastal juurde
vähemalt 115 krooni ja 2005. aastal 260 krooni,
kokku 375 krooni. See tulemus on saavutatud
koostöös ELLiga esindades kohalikke omavalitsusi läbirääkimistel Vabariigi Valitsusega. Iga
omavalitsus üksinda võttes ei ole suuteline enda
eest seisma ei riiklikul ega ka rahvusvahelisel
tasandil.
Rapla maakonnas on EMOLi liikmeteks
Juuru, Kaiu, Kehtna, Kohila, Käru, Raikküla ja
Vigala vald. EMOL on avatud kõikidele EMOLi
või ELLiga mitteliitunud valdadele, keda seovad
ühised huvid ja koostöö ühise eesmärgi nimel.

Uno SILBERG,
EMOLi büroo direktor
Tel 5065533
Täiendavat informatsiooni EMOLi tegemiste
kohta saab: www.emovl.ee

Noorkotkaste ja
kodutütarde
talvelaager
Eidapere lähedal Tedremurrus laagerdas 4.-5.
detsembril üle 40 noore. Laagri viisid läbi meie
vahvad ja väga tublid vabatahtlikud noortejuhid
üle maakonna koos Rapla Maleva noorteinstruktoriga.
Ööbiti sissitelkides, mis tuli osalejatel ise püsti
panna. Magamisaset soojustati, pehmendati ja
kuivendati kuuseokstega. Peale “ajutiste kodude”
valmimist kinnitati keha ja hakati võistlema
“ämblikuvõrkudel” ronimises, “jõe ületamises”
ja pimeduse saabudes helkurite otsimises.
Õhtune aeg sisustati saunas käimise, seltskondliku tegevuse ja telkides ahju kütmisega,
mille käigus sai selgeks valus tõsiasi, et köetud
ahi on tõesti väga tuline ja kätt ei tasu sinna külge
siis panna.
Järgmine päev tõi endaga kaasa orienteerumisvõistluse. Selle võitis ära segavõistkond
Keavast ja Järvakandist nimega “Potsatajad”.
Peale kosutavat lõunat tulid üleöö tekkinud lompidest päästma laagerdajaid armsad bussijuhid
kuivade bussidega.
Aga ega lombid meid hirmuta – jaanuaris
läheme jälle laagerdama!
Keava rühmade osalejate muljed pani kirja

Kaie
NB! Kui oled 8-17.aastane tüdruk või poiss
ja huvitatud meiega ühinemisest, võta ühendust
Rapla Maleva noorteinstruktoriga Margit
Kadakaga . Tel. 48 90 378; margit.kadak@mail.ee;
Kodutütarde Rapla maleva ringkonnavanema
Kaie Kensapiga. Tel 48 73 131;
kaie.kensap@mail.ee;
Noorte Kotkaste Rapla Maleva pealikuga Jaak
Kukega. Mob.51982493;
armymenf1@hotmail.com

Kaie KENSAP
Mob 534 90 007

Sotsiaal
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Aasta 2004 oli
sotsiaalteenistuses erinev
eelnenutest
Lastekaitsetöötajana alustas aastat Sirje Praks,
teda vahetas välja Olga Malken, kes ka peagi
lahkus töölt elukoha vahetamise tõttu ja nüüd
on lastekaitsetöötajaks Kristina Prits. Eriline
aasta – kolm lastekaitsjat. Tänan neid kõiki tubli
töö eest!
Lastele on korraldatud palju erinevaid üritusi:
seiklusring, riskiretk, Petrula laager, Tarsi talu
laager, Eidapere laager ja Urumarja noortelaager.
Kõige huvitavam oli Kehtna valla töömalev. See
oli igasuviste töömalevate algus meie vallas.
Tahame seda muuta pidevaks ürituseks. Tänan
väga juhendajaid Helle Saadi Kehtnast, Kati
Taela Eidaperest ja Pille Matti Inglistelt. Loodan,
et nad jätkavad oma tööd, sest lapsed soovisid
seda ka. Lapsed, kes osalesid töömalevas, olid
tublid ja hakkajad. Tehti ära palju tööd oma
kodukoha korrastamisel. Siinkohal tahaksingi, et
need lapsed, kes soovivad osaleda 2005.aasta
töömalevas, teataksid sellest mulle. Tingimusteks on see, et laste vanus peab olema13 - 16
aastat ja lapsevanem peab andma oma nõusoleku
lapse töölaagris osalemiseks. Soovid võib edastada ka oma kooli huvijuhile.
Alates jaanuarist on juba vaja mõelda suvele.
Ka on vaja infot, st lastevanemate avaldusi
noortelaagrisse lapsele koha saamiseks. Kuigi
praegu veel ei tea, millistesse laagritesse meie
lastel minna oleks võimalik (milliseid meile
pakutakse), kui palju maksaks tuusik jne, oleks
siiski hea omada ülevaadet soovijate arvust,
saaksime siis asja ajama hakata.
Õpilased Eidaperest, Lellest ja Kehtnast on
käinud tasuta ujumas aasta algusest. Üks kord
sõitu Eidaperest Kaereperre ja tagasi koos
ujulapiletitega maksab ca 1500 krooni. Et seda
kõike toimetada, on kirjutatud projekte raha
taotlemiseks. Sellealane töö käib pidevalt, kuigi
alati ei leia projektid rahastamist.
Täiendava toimetulekutoetusega on lood
väga halvad. Toimetulekutoetustest ülejäävat
raha ei tohi sellel aastal täiendavalt välja maksta,
vaid see peab jääma 2005.aastasse, jaanuariks.
Põhjus lihtne: ministeeriumis arvestati välja, et
valdades on 100 miljonit krooni toimetulekutoetuse raha ja see võeti 2005.a. eelarvest juba
kenasti maha. Seega, kes kulutab nüüd ülemäära,
jääb hätta uuel aastal. Toimetulekutoetuse maksmise korras on uuel aastal oodata muutusi, aga
käesolevaks hetkeks ei ole need veel Riigi Teatajas ilmunud.
Sotsiaaltoetus valla eelarvest on ka peaaegu
otsas - praegu on veel kasutada ca 6000 krooni,

aga abivajajate avaldusi on umbes 30 000 krooni
kohta. Seega on sotsiaalkomisjonil väga raske
otsustada. Aasta jooksul on komisjon jaganud
toetusi kokku 100 000 krooni. Selliseid suuri
summasid, mis oli eelnevatel aastatel aasta lõpul
jagada tänu Sotsiaalministeeriumi poolt raha
eraldamisele, sellel aastal ei ole. Seega jäävad
avaldused rahuldamata rahapuuduse tõttu. Mul
on väga kahju, aga ei ole võimalik aidata.
Hooldajatoetuse maksmine riiklikul tasandil
lõpetatakse (praegustel andmetel) 1. aprillil 2005
korraga kõigile hooldajatoetuse saajatele. Muudatused võivad veel tulla, sest kõik ei ole veel
lõplikult paigas. Hooldajatoetuse maksmise õigus
läheb üle omavalitsusele. Millised on rahalised
ressursid, seda me veel praegu ei tea.
Taotlemiseks on vaja teada järgmist: kõik
puudega inimesed vanuses 18-65 a. peavad
omama rehabilitatsiooniplaani. Ekspertiisikomisjonil on õigus mõningatel juhtudel mitte
nõuda nimetatud plaani koostamist.
Rehabilitatsiooniplaan on isiku või tema
seadusliku esindaja aktiivsel osalemisel
koostatud kirjalik dokument, milles antakse
hinnang isiku tegevusvõimele, kõrvalabi,
juhendamise või järelevalve vajadustele.
Rehabilitatsiooniplaani ei koostata üle 65 aasta
vanustele isikutele.
Selleks, et saada hooldajatoetust, on vaja
hooldajal jaanuaris 2005 esitada avaldus hooldajatoetuse taotlemiseks Kehtna vallavalitsusele.
Seejärel tuleb vastava väljaõppe saanud töötaja
koju koostama 14-leheküljelist väga põhjalikku
ankeeti, mille alusel koos perearsti ja pereõega
koostatakse hooldusplaan. Hooldusplaanist
lähtuvalt selgub, millist abi on vaja osutada
puudega isikule. Ühe ankeedi koostamiseks kulub
aega 2-4 tundi, olenevalt abivajaja seisundist.
Alustame ankeetide täitmist 10.jaanuarist.See
toiming on töömahukas, kuid püüame sellega
valmis saada siiski 1.aprilliks. Kuidas tegelikult
asi kujuneb, sellest annan ma infot edaspidi.
Kuidas ja kui palju siis toetust maksta võib, ei
ole teada. Kas võib ka uusi töötajaid sellega
seoses juurde võtta, ei ole päris selge. Lubatakse,
aga millistel alustel, ei tea.
Rakendusotsust veel ei ole.
Muudatuse eesmärgiks on saavutada abi
parem kättesaadavus puuetega ja eakatele
inimestele ning pakkuda võimalikult palju nende
vajadusi arvestavaid teenuseid.

Armsad Renate ja Vivi!
Nüüd süütame jällegi küünlad,
las soojendab südant see lõõm,
siis põlegu ära kõik mured
ja alles jäägu vaid rõõm!
Kaunist jõuluaega ja parimad soovid
uueks aastaks!
Saatusekaaslane

Tervitame ja õnnitleme kõiki
Kehtna vallamaja tublisid töötajaid!
Soovime rõõmsaid jõulupühi ja
õnnelikku uut aastat!
Kordaminekuid töös ja isiklikus
elus!
Perekond Aruväli Vastjalt

Mare KÄPP,
Sotsiaalnõunik

Rahvusvaheline
puuetega inimeste
päev
1.detsembril oli rahvusvahelise puuetega
inimeste päeva tähistamine Raplas.
Igal aastal on olnud osalejaid rohkesti. Sellel
aastal oli päev eriline selle poolest, et meie valla
tublid taidlejad seal esinesid! Kuulajatelevaatajatele meeldis kontsert väga. Eriti tahaks
tänada ilusate laulude eest Keava laulukoori ja
toredate tantsude eest Eidapere rahvatantsijaid .
Nautisime Margit Kuhi kui Kandlekoja esindaja
rahvapillide tutvustamist. Kahju oli sellest, et
ruum oli suur ja see nauditav esinemine ei kostunud tagumiste ridadeni.
Puuetega inimesed jätkavad ka uuel aastal
oma kooskäimisi iga kuu viimasel reedel kell 13.
Esialgu jääb koht samaks, aga kuna klubiruumi
tahetakse varsti remontima hakata, siis edaspidi
muutub koht. Anname sellest aegsasti teada.
Rahu teie südamesse ja tervist ning head
käekäiku kõigile! Ja veel kord – suured tänud
meie valla tublidele taidlejatele ilusa kontserdi
eest puuetega inimeste päeval! Jätkugu teil ikka
reibast teotahet!
Lugupidamisega

Mare KÄPP,
Sotsiaalnõunik

Sotsiaalteenistus soovib
vallarahvale rahulikke jõule ja
meeldivat koostööd uuel aastal!
Mare, Ene, Kristina

Tugevat tervist ja tasast meelt
koduhooldustöötajatele ja
kõikidele, kes hooldavad
abivajajaid!
Mare Käpp

Õnnitleme Keava spordiklubi,
kes saavutas Rapla maakonna
võrkpalli karikaturniiril
kolmanda koha.
Keava Haridus-ja Kultuuriselts

Küünlasära jõuluööl,
õnnesära nääriööl!
Jõulutaadilt kenad kingid,
õnne, rõõmu aastaringi!

Soovib Helju sõpradele
Rõue ja Nadalama külas
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Kunstide Kool

Kaasaegne muinasjutt, kus peategelasteks on
Lapsed, Kunst ja Muusika
Elasid kord Kunst, Muusika ja Lapsed. Neid
kolme oli mitmel pool koos nähtud. Üheks
kohtumispaigaks meie muinasjutu tegelastele
on olnud juba 13 aastat Kehtna Kunstide Kool.
Ja nii läks ka selle aasta sügisel kõik vana rada
pidi. Kui algas september, olid kolm sõpra kohe
ninapidi tuttavas paigas koos. Ja ega‘s neil seal
midagi viga polnud. Pigem oli see kõik puhas
rõõm, mis neid ühendas.
Veel eelmise õppeaasta kevadel tehtud tööst
oli valminud kahe sõbra, Laste ja Muusika, CDplaat. Ja siin tuleb meie muinasjuttu ka teisi

tegelasi. Paraku kipub ikka nii olema , et väikeste
kangelaste jõud jääb suurte tegude tegemisel
napiks. Küll on siis hea, kui suuremad võluväed
appi tulevad. Nagu muinasjuttudes ikka, tulid ka
meie loos ootamatult välja head haldjad Kehtna
Mõisa Osaühing ja Raplamaa Omavalitsuste
Arengufond. (Oh, kui keerulised nimed nendel
tänapäeva haldjatel!). Suure töö tegid ära oma
kooli head majavaimud Vahur, Ea, Hele, Ülle ja
Jelena (nojah, kaasaegse nimega õpetajad), aga
abiks oli ka Kehtna Põhikooli majavaim Toivo.
Lapsed ja Muusika olid aga väga õnnelikud, et

Nukud vallamajas

Kehtna Kunstide Kool
kuulutab välja Rapla maakonna lastele ja noortele

KUJUTAVA KUNSTI KONKURSI
“OMA SILMAGA”
Konkursi eesmärgid:
innustada lapsi kunstiga tegelema
tunnustada andekate laste ja noorte
kunstialast tegevust
tähistada Kunstiaastat 2005
Sellel aastal ootame vahvalt kujundatud

POSTKAARTE
Konkurss toimub kolmes vanuseastmes:
8-11 a ; 12-14 a ; 15-18 a

Preemiad:
Iga vanuseastme kolmele paremale
I koht 500 kr
II koht 300 kr
III koht 200 kr
(preemiasumma Eesti Tõuloomakasvatajate
Ühistult)
Kehtna Kunstide Kooli preemia 2000 kr
parimale kodumaakonda kajastavale tööle
(preemiasumma perek. Padrikult)
Auhind parimale Kehtna valla õpilase tööle
Kehtna Vallavalitsuselt

Postkaartide teemad:
Kodumaakond (vaatamisväärsused, loodus,
vana ja uus, inimesed)
Rahvakalendri tähtpäevad
Lapselt lapsele

Tööde formaat 120 x 170 mm. Tehnika vaba,
kuid postkaart peab olema tasapinnaline. Iga töö
juurde märkida autori ees- ja perekonnanimi,
vanus, kool, klass, kodune aadress ja telefon,
juhendaja nimi.
Võistlustööde arvu ühelt autorilt ei piirata.
Töid ootame 1.veebruariks 2005.a. Kehtna
Kunstide Kooli aadressil
Lasteaia 5
Kehtna 79001
Raplamaa
Konkursi žürii: esimees - Aino Johanson,
“Kullo” lastegaleriist
liikmed - Valter Uusberg, Rapla Kunstiseltsist
Peeter ja Ene Padrik, toetajate esindajad
Rita Peussa, Kehtna valla kultuuri- ja
haridusnõunik
Konkursitöödest korraldame näituse Kehtna
Kunstide Koolis ning rändnäitused kohtades,
kust laekus konkursile enim töid.
Korraldajad otsivad võimalust paremate
postkaartide trükkimiseks.
Kõik esitatud tööd saab kätte Kehtna
Kunstide Koolist.
Täiendav info tel 48 75 221

Lili SAKSING

üks suur soov – oma kooli CD-plaat- sai teoks.
Veidi hiljem otsustasid Lapsed ja Kunst veidi
muinasmaal ringi vaadata ja jõudsid Rapla
Keskraamatukogusse, kus oli näitus nukkudest.
Neid oli seal väga erinevaid, kuid lastele meeldisid
nukud niivõrd, et tekkis soov ka ise midagi sellist
teha. Tegevust jätkus Kunstile ja Lastele päris
mitmeks nädalaks ning omavalmistatud nukud
said väga vahvad! Arvatavasti on nii mõnigi
Kehtna vallamaja külastaja saanud parema tuju
Tupsu-Liisat, Patsi-Katit, Võlur Villut, Nõia-Ellat,
Kass Jussi, Pinocciot ja paljusid teisi tegelasi seal
trepist üles sammumas nähes.
Oktoobri alguses on tavaks tähistada majavaimude päeva. Lapsed, Kunst ja Muusika on
nii harjunud oma heade majavaimude ja nende
tööga, et sageli ei märkagi neid. Sellel päeval
proovisid suuremad Lapsed ise hakkama saada
majavaimu ametis. Muidugi aitasid neid Kunst ja
Muusika, kes koos Lastega tänasid oma vaiksel
moel sellega majavaime.
Lapsed ja Muusika olid juba paar kuud koolis
koos olnud ja nüüd arvas Muusika, et on aeg
anda Lastele esimene tõsisem ülesanne. Selleks
katsumuseks valis ta välja kontsert-arvestuse.
Lapsed kutsusid endale toeks oma suured sõbrad
Vanemad ja koos mahutati end ära lasteaia saali.
Ülesanne sai väga hästi lahendatud: Lapsed koos
Muusikaga mängisid klaverit, Vanemad kuulasid
ning plaksutasid neile sõbralikult ja õige palju.
Kõigil paistis olevat pidulik ja hea olla ning ükski
kuri tegelane ei pääsenud siinkohal meie
muinasjuttu.
Juba mõnda aega oli nähtud Kunsti, lisaks
lastega koos olemisele, sageli majavaim Saima
seltskonnas aega veetmas. Ühel päeval oli kool
nende salasepitsust täis – mitmel pool oli näha
imekauneid maale ja joonistusi! Tegelikult ega
Lapsed kõik ei teadnudki, et majavaim Saima ja
Kunst omavahel nii head sõbrad on. Sellel päeval
tuli see kõik välja ja oli heaks uudiseks. Nüüd
tahtsid kõik Lapsedki veel rohkem Kunstiga
sõbraks saada.
Tavalistel koolipäevadel käis elu omasoodu.
Sageli mängisid Lapsed, Kunst ja Muusika
peitust. See käis ikka nii, et Kunst ja Muusika
pugesid peitu ja Lapsed pidid neid siis igalt poolt,
küll klaverilt, kitarrilt, noodimapist, valgelt
paberilt, pliiatsitopsist ja värvikarbist otsima,
tehes vahel seda isegi valjusti lauldes. Enamasti
oskasid Lapsed Kunsti ja Muusika peidupaigad
ära arvata ja siis oli koos tore klaverit või kitarri
mängida, laulda, joonistada või midagi
meisterdada.
Nii möödusid päevad ja kuud. Oligi käes
jõuluaeg. Nüüd oli kiire kõigil. Aga õnneks käisid
Lapsed, Kunst ja Muusika ikka koolis koos. Neil
oli nii palju ühist, et koos otsustati pidada ka
jõulupidu. Nii Muusikal, Kunstil kui Lastel oli
palju jõuluvanale ette kanda ja näidata. Tundus,
et jõuluvanagi rõõmustas sellist kolme sõbra head
koostööd nähes.
Ah soo, kuigi väiksemaid ja suuremaid katsumusi oli ja tuleb veelgi nende kolme sõpruses
ette, siis kindel on see, et seni kuni elavad Kunst
ja Muusika, kohtuvad Lapsed nendega ikka ja
alati Kehtna Kunstide Koolis.

Kunstide kooli majavaim LILI

Lasteaed & kool

Jalutame vikerkaarel
Selline on Kehtna Lasteaia Siller 2004/2005.
õppeaasta juhtlause. Lihtsalt öeldes püüame
kõigis oma tegemistes rohkem tähelepanu
pöörata värvidele ja loodusele ning nagu lasteaias
ikka, teeme seda kõike läbi mängu.
Kuidas on siis meie jalutuskäik kulgenud?
Kõike kokkuvõtvalt võiks öelda, et värvikirevalt
ja tegusalt.
Kui pikemalt rääkida, siis….
Mihklipäev lasteaias oli meeldejääv. Väikesed
Mihklid ja Maalid katsusid jõudu nii sportlikel
võistlustel kui ka lõngakerimisel. Samas said palju
huvitavat teada Mihklipäevaga seotud eesti
rahvakommetest. Lastevanemte abiga valmis
värvikirev nunnunäitus, mis pakkus nii silmailu
kui ka avastamisrõõmu. Porgandite, kaalide ja
kõrvitsate keskel uhkeldasid väga omanäolised
tammetõrusiil, seenepere, lõbusate kõrvitsate
korvike ja palju muudki, mis ema.-isaga koos
meisterdatud.
Sügisese raba ilu käisid Tarsi talu maadel
imetlemas ja rabamaastikku tundma õppimas
Kullerkupu, Lepatriinu ja Päikeseratta tühmade
lapsed. Nende lahkeks teejuhiks oli peremees Illar
Olesk.
Raplamaa alushariduskonverents “Alusharidus – hariduse alus” oli üheks lasteaednike
suurürituseks sellel aastal. Häid mõtteid sai
üllatuskülaliste Mati Kaalu ja Marko Tiituse
mõtisklustest teemal “Mina lasteaiajuhatajana”.
Meiegi lasteaednikud andsid selle õnnestumiseks suure panuse. Kehtna lasteaia väikeste
mudilaste vahvatest ütlemistest ja toredatest
fotodest koostasime slaidiesitluse, mis pakkus
elevust konverentsi ettekannete vahele.
Osalesime konverentsil väga arvukalt ja seda
võimaldasid meile lapsevanemad, kes sellel
päeval lasteaedniku raske töö enda kanda võtsid.
Suur aitäh Teile – Terje ja Rain Raudsepa, Kristel
Eidemann, Piret Pärnamägi, Eve Laul, Maret
Salumäe ja Ene Siitsmann.
Tervist Edendavate Lasteaedade liikumises
oleme me juba teist aastat. Sellel sügisel oli
viieteiskümnel Kehtna lasteaiatöötajal võimalus
osaleda väljasõidul Viljandimaale. Väga huvitav
oli külaskäik Viiratsi, Viljandi Midrimaa ja
Männimäe lasteaedadesse. Kõik oli kaunis ja
igaüks sai toredaid mõtteid, mida oma töös
kasutada, kuid alles külas käies saad aru kui hea
on oma kodus. Siis hakkad ka oma lasteaeda teise
pilguga hindama. Meil on rohkem ruumi, pole
öösel vaja tööl olla jpm.

Kehtna Lasteaed Siller
OOTAB UJUMA!!!
* NELJAPÄEVITI kell 17 –19
väikelapsed (1-3 aastat)
* REEDETI kell 13 – 17
imikud (3 kuud – 1 aasta)
pilet 12.- krooni
Kaasa: pesemisvahendid,
saunalina, trikoo või püksid
(vajalik ka imikutele)
Info tel 487 5186

Mardipäeva õhtu oksjon-karneval oli lasteaias
imepärane. Sissepääsupiletiks oksjonile oli
karnevalikostüüm. See tõi kohale suuri ja väikesi
väga põnevaid tegelasi: eskimod, vampiirid,
klounid, kõrvits, printsid, kerjused, jänkud,
koerad, mardihaned, mustlased ja lugematul
hulgal toredaid tegelasi muinasjuttudest. Osavõtt
oli väga rohkearvuline ja heameel on tõdeda, et
palju osaleti tõepoolest perekonniti. Päris põnev
on ju isa ja emaga koos uhkes rüüs karnevalil
trallitada.
Õhtu esimest poolt – karnevali, juhtisid
klounid Tripi ja Nipi, keda kehastasid lasteaiaõpetajad. Lastele esinesid üllatuskülalised: laulja
Üllar Jörbergina esines Keneti vanaema ja
põnevaid mustkunstisaladusi avastas koos
lastega mustkunstnik Erich Udras.
Õhtu kulminatsioon oli oksjon, mille tulu läks
lipumasti püstitamiseks lasteaia õuele. Lapsevanemad on äärmiselt leidlikud ja loovad ning
nende poolt oksjonile toodud kaup oli väga
mitmekesine. Kaubaks läksid jalgratas, küpsetised, käsitööd, hoidised ja palju muud. Nii
mõnelgi korral kerkisid hinnad mitmekordseks
võrreldes alghinnaga. Tõeline oksjon – hindu
kruviti väga oskuslikult. Kõrgeima hinna eest
müüdi kolmetonnine sõnnikukoorem.
Oksjon õnnestus ja 6meetrine lipumast
uhkeldab juba lasteaiaõuel.
Lasteaiapere nimel tänan kõiki lapsevanemaid
ja kaastöötajaid, kes lipumasti kerkimisele oma
panuse andsid. Erilised tänusõnad lapsevanem
Illar Oleskile, kes meie lastele mustkunstniku
etenduse kinkis!
Päkapikkude kingiladu oli avatud lasteaia
võimlas 9.detsembril. Nobedate näppudega
lapsevanemad, lapsed ja lasteaednikud olid
valmistanud hulgaliselt toredaid kingitusi
jõuluvanakoti tarvis, mida väikese raha eest sai
iga osaleja endale osta. Samas oli võimalus
kohvikus mõnusa jõulumuusika saatel maiustusi
ja piparkooke maitsta ning loteriis õnne proovida.
Jalutame aga edasi sellel vikerkaarel. Juba on
käes jõuluaeg ja juba ongi nähtud päkapikke
lasteaias ringi liikumas. Sellel aastal lähme me
laste ja lastevanematega metsarajale Jõuluvana
otsima. Loodame, et tähekesed meie teekonda
valgustavad!
Kaunist ja päkapikulist jõuluaega kõigile!

Katrin VELLESTE,
Kehtna lasteaia Siller juhataja
Säravaist pärleist on ehitud puud.
Miljoneid tähti ümbritseb kuud.
Õrnalt-õrnalt on sadanud lund
Ja vaikne on jõuluöö pühalik tund.

Kehtna lasteaia Siller pere
soovib kõigile
imepärast jõuluaega,
õnne ja rõõmu uuel aastal!
Kallid Mamma ja Vana Kehtnas!
Tuleb uus, sa teed ta ise,
ise oma jõuga, oma mõtte,
oma tahte,
südame ja nõuga.
Tee ta selline, mis oleks
kõigist läinuist parem,
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2004. aasta oli
Kehtna koolis
hea aasta

Selle eest täname
oma lapsevanemaid, õpilasi, õpetajaid ja
töötajaid,
vanaisasid ja vanaemasid, onusid ja tädisid,
kõiki kaasatundjaid, abistajaid, nõustajaid,
lasteaednikke, sotsiaaltöötajaid,
arste, politseinikke, psühholooge,
praktikuid - teoreetikuid,
kütjaid, torumehi, elektrimehi, metsamehi,
ehitajaid, postiljone,
müüjatare, bussijuhte,
arste, õdesid ja apteekreid,
ametnikke, asjamehi, kooli pidajat ja vallamaja
– volikogugi.
Tervitame valla koole, lasteaedu , klubisid ja
raamatukogusid,
sportlasi, treenereid ja spordimaja,
kunstikooli, spordikooli, Kehtna MTK-d,
kõiki kolleege ja ametikaaslasi,
Helmut Harki, Christer Ahlbergi, Risto
Immoneni,
rootslasi ja soomlasi,
Hem och Samhälle Katrineholmi ühingut,
sõpru Sauvos, Evitskogis ja Katrineholmis,
sponsoreid Eesti Tõuloomakasvatuse
Ühistut, Kehtna Mõisa OÜ,
Colormaster OÜ, OÜ Triger-E ja OÜ Estobir,
Hasartmängu nõukogu ja lotomängijaid,
ROL-i Arengufondi,
KÕIKI HÄID INIMESI
.

Soovime teile
rahulikku ja õnnelikku jõuluaega
ning tegusat, edukat, loovat,
väga head uut aastat.
Kehtna Põhikool

selline, missugune ta
iial pole olnud varem.

Rõõmsaid jõulupühi ja rahulikku
aastavahetust!
Tugevat tervist ja reibast meelt,
õnne ja rahulolu uuel aastal!
Lähedased
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Sügisene
loodusmatk
„Märka loodust”
Toimumise aeg: 27. oktoober
Õpilased: Ahto Kondas
Kaspar – Aap Hermann
Eliise – Hanna Hermann
Õpetaja : Margus Maripuu
Alustasime matka Eidapere koolimaja juurest.
Ilm oli suurepärane ja õpilased meeldivalt
häälestatud.
Esimene peatuspunkt oli Kassi karjalauda
juures. Arutlesime selle üle, miks peaksid inimesed
looduses toimuvaid muutusi tähele panema ja
kas nad panevad. Lapsed rääkisid et nemad küll
kolavad metsades ja see vastas ka tõele. Nad
teadsid ja tundsid ümbritsevaid metsi ja külasid.
Üksik linnuke andis märku ja seejärel lapsed
muutusid väga tähelepanelikuks. Loodus
valmistub talveks – ütlesid lapsed. Palju oli aga
looduse tärkamise märke. (Soe ja pikk sügis).
Tegime loodusvaatlusi. Lapsed leidsid, et metsa
minnes peab alati kaasas olema pliiats, paber,
fotokas.
Jõudsime Keldrimäele, kus kunagi asus
talukoht. Näitasin lastele Suure kivi peal olevat
kajakohta. Ümberringi olevad endised talupõllud
on kasvanud täis halli leppa. See on tunnus
viljaka mulla olemasolule. Rääkisin lastele, et
eelmine aasta piiras küla ilves ja see aasta nähti
teepeal karu. Lapsed teadsid rebaseuru asukohta.
Vaatasime ka „nõiapuud” – tuulepesadega
arukaske. „Nõiamets” võeti eelmine aasta maha.
Järgmine sihtpunkt oli maja metsa sees. See
oli vana saun ja seal sees kunagi elasid saunikud.
Rääkisin lastele, et oleme Pärnu maakonna piiri
lähedal ja see ala on Natura 2000 kaitseala.. Ja et
siit saavad alguse musta toonekure
pesitsusalad ja kohata võib metsiseid.
Esimene puhkekoht oli Metsapere tammikus.
Vaatasime püha kohta ja igivana pärna. Esimesed
asukad juba teadsid rääkida, kui suur see puu oli.
Meelde jäi küla vanem maja ja see, et seal
kummitab. Peremees oli enne surma peitnud raha
kiviaia sisse. Käisime aeda vaatamas.
Külainimesed on käinud raha otsimas ja
räägitakse, et see ei meeldi peremehele.
Arutlesime, mida peab tegema ja mida ei tohi
teha, kui metsa eksid. Lapsed olid teadlikud
ohtudest.
Liikusime edasi vana mahajäetud puukooli
suunas, mis asub metsa sees. Lapsed leidsid, et
sinna saaks keegi väga ilusa kodukoha rajada.
Lähedale oli metskond tiigi kaevanud.
Edasi läks tee läbi Aleti küla ja rääkisin lastele
külaajalugu.
Jõudsime Kolmesillatrummini, mis on mitmes
mõttes oluline. Vanasti käisid vene sõdurid –
raudteetöölised kohalikke elanikke seal
hirmutamas. Veel võib teeristil nõiduda, leidsid
lapsed. Külaelanikud aga liikusid mööda kraavi
äärtpidi otse raudteeni ja sealt jaamani. Nii käidi
vanasti otse rongi peale. Meiegi sammusime seda
teed pidi ja vaatlesime sügisese suurvee voolu.
Raudteepeale jõudes tegime teise
puhkepeatuse. Lapsed einestasid. Tegime reisist
kokkuvõtteid ja meenutasime mis meelde jäi.
Matka lõpetasime Eidapere raudteejaamas.

Kool
KÄISIME
TALURAHVAMUUSEUMIS
Kõigepealt käisime Mahtra muuseumi ruumides
ja seal olid igasugused vanaaja asjad. Oli väga
tore. Muuseumis oli ka kartulisortide näitus,
kõik sordid ei jäänud pähegi. Pärast muuseumi
läksime vanaaja kooli . Seal oli neli tundi, need
olid usuõpetus, rehkendamine, emakeel ja
loodusõpetus. Esimene tund oli usuõpetus, me
lugesime naljaka palve ja sel ajal pidime käed
risti panema. Pärast usuõpetust oli meil loodusõpetus. Õppisime rebase kehaosi ja kus ta elab.
Pärast loodusõpetust oli meil emakeel. Õppisime
tähti ja proovisime vanaaegseid tähti lugeda.
Peale teist tundi oli meil kümneminutiline
vahetund, see oli söögivahetund.
Muuseumist anti meile sooja teed ja sooja
leiba.
Viimane tund oli rehkendamine. See tund oli
hea tund, sest seal küsiti lihtsaid ülesandeid. Oli
ka suur arvelaud, millega sain ka mina arvutada.
Lõpuks tuli koolikatsuja.
Tema küsis meilt küsimuse: „Mis me olime
päeva jooksul õppinud?” Siis panime riidesse ja
läksime bussi. Tegelikult oli tore ja tahaks veel
sellist sõitu.

Ailen RINGE,
Eidapere Kooli IV klassi õpilane

Keset pimedat aega
särama lööb jõulutäht.
Soov on laulda, soov on naerda,
suruda ka sõbrakätt...
Tahaks kõikidele öelda –
olgem nüüdsest lahkemad.
Jõuluaeg küll läheb mööda,
headust ikka hoida saab!

Kauneid päkapikulisi jõule ja tegusat
uut aastat kõigile!
Eidapere lasteaia
mudilased ja töötajad

Aitäh!
Jõulukaos on jõudnud ka meie kodualevikku
Kaereperre ja nii mõnigi kohalikest ei tee vahet
heal ja kurjal, süütul mängul või pahatahtlikul
tegevusel.
Kurb, kui lapsemeel kahjutule põhjustab.
(poisikeste lastud raketist süttis ühismaja II
korruse rõdul olev kraam. Õnneks nägid neli
noorukit kahjutuld, tegutsesid arukalt ja kiiresti
ja hoidsid nii ära suurema õnnetuse korteris, mille
pererahvas kodus polnud.
Siiras tänu teile, Rainer Sinikas, Kristjan
Linamäe, Rauno Veigel ja Mikk Pekkermann!
Aitäh teie vanematele.
Tänutundes

Lemmi Linnas ja
aleviku esinduskogu.
Rahulikku jõuluaega kõigile!

Kas sa tead, kas sa tead...
....Lelle koolis on üles seatud
käesoleval jõuluooteajal SUUR
JÕULUSUKK.
Mõista, mõista, kus see on?
Soovime kõigile naaberkoolidele,
Lelle kooli õpilastele,
lapsevanematele, õpetajatele ja
koolipersonalile

põnevat ja kaunist
jõuluaega ning vägevaid
tegusid uuel aastal.
Kõikidele praegustele ja
tulevastele päkapikkudele aga
lustakaid tegusid!
Lelle koolipere

Kaunist jõulurahu ja edukat
koostööd algaval aastal!
Kehtna Hoiu-Laenuühistu

Ingliste Lasteaed-Algkool soovib
kõigile ilusat jõuluaega!

Kallist jõulurahu, head vana-aasta
lõppu ja edukat uut aastat hr Märt
Riisenbergile ja Kehtna Mõisa
Osaühingule soovivad Kehtna Tiigi 2
vanad ja noored.

Vaikseid jõulupühi ja rõõmurohket uut
aastat teile, Astra Org, Tiiu Iling,
Laine Evart, Elsa Pärgma, Ene-Liis ja
Enn Velberg, Arvi Mobel, Arvo Joa,
Eike Ahnefer, Jutta Jukk, Aino
Maasik, Elli Aaste, Tiiu Koppel
lastega, Ants Järvela ja Andres
Jõgisalu.
Soovivad

Lilli ja Valmar Vastjalt
Tervitame kõiki Kehtna
Perearstikeskuse tublisid töötajaid ja
soovime häid jõule ja
õnnelikku uut aastat!
Perekond Aruväli

Head vana aasta lõppu ja meeldivat
vesist uut aastat soovib vesivõimlejate
vennaskonnale/naiskonnale Mariann.

Politsei & luule

POLITSEITEATED
* Ajavahemikul 20. Oktoober kuni 27.
november on ukseluku lõhkumise teel on sisse
tungitud Põllu külas asuvasse M. R kuuluvasse
Sepa tallu ning ära võetud malmahi, tööriistad ja
hoone eest kaks puitakent. Kahju 20 000 krooni.
* 6.novembril kell 09.15 teatas O. J, et
ajavahemikul 09.10.-06.11.2004 on akna trellide
lõhkumise teel sisse tungitud Kastna külas
Mardi-Kandi tallu, kust on varastatud
mitmesuguseid riideesemeid. Varaline kahju
selgitamisel.
* Ajavahemikul 10.-11.november on rippluku
läbisaagimise teel sisse tungitud Kaerepere
töökoja territooriumil asuvasse OÜ VEN Termo
töökotta ja varastatud 2 professionaalset
kolbkompressorit, 2 ketaslõikur Metabo ja
lööktrell Metabo. Kahju selgitamisel
* Ajavahemikul 12.-13. november on ukseluku
lõhkumise teel sisse tungitud Ingliste külas asuva
Rapla TÜ kauplusesse ning ära võetud tubakaja alkoholitooteid. Kogus ja kahju selgitamisel
* Ajavahemikul 17. oktoober kuni 13.
november on valevõtme kasutamise teel sisse
tungitud Kehtna alevikus Staadioni tn A. M
kuuluvasse garaazhiboksi, kust on varastatud J.
M kuuluvad kaheksa valuvelge koos
suverehvidega. Varaline kahju 13 600 krooni.
* Ajavahemikul 18. oktoober kuni 3. november
on aknaklaaside lõhkumise teel sisse tungitud
Kastna külas K. N kuuluvasse Jänese tallu, kust
on salaja varastatud äratuskell, taskulamp ja
erinevaid toiduaineid. Kahju selgitamisel.
* Ajavahemikul 7.-20. juuni on AS Mets ja
Puu ebaseadusliku raide teel Kastna külas asuva
Ü. T kuuluvalt Ennu kinnistult varastanud 661
tm metsamaterjali, millega tekitati kinnistu
omanikule kahju 431 000 krooni.
* Ajavahemikul 22.-23. november on Kehtna
alevikus Kooli tn 13 valevõtme kasutamise teel
sisse tungitud Kehtna vallale kuuluvasse
sotsiaalkorterisse nr 15 ja ära varastatud veeboiler.
Varaline kahju 1 400 krooni.
* Ööl vastu 24. novembrit on ukseluku
lõhkumise teel sisse tungitud Kaerepere alevikus
Lumber Invest OÜ puidutöökotta ning varastatud
2saagi, puurpink ja kompressor. Kahju
selgitamisel.
* Aja vahemikul 2.-3. november on ukseluku
lõhkumise teel sisse murtud Kaerepere alevikus
asuvasse Rapla Tootjate OÜ poolt renditud K. L
kuuluvasse laohoonesse ja varastatud ca 200 kg
otra. Kahju selgitamisel.

Konstaabli kommentaarid
Nii nagu toimub sügiseti Tallinnas “Pimedate
ööde filmide festival”, kogub pimedama aja
saabudes jõudu “pimeda aja varguste festival”.
Ilm ja pimedus pakuvad hämarate tegude
tegijatele piisavalt kattevarju.
Külmade saabudes otsivad külmakartlikumad
ka nn “külmarohtu” ja paraku on ka meie vallas
neid, kes vastutulelikult puskariaparaadi
huugama panevad ja valmiskraami hädasolijatele
maha müüvad. Saadud teenistus on aktsiisi ja
muu maksustamise osas vaba – kui mitte
arvestada seda maksustamist, mis järgneb
politsei poolt toimetatud läbiotsimisele ja
hilisemale karistamisele.
Viimane “külmarohu” reid toimus Paluküla
külas ja äravõetud “rohi” on praeguseks ajaks
ekspertiisis. Kes julgeb valmistada, julgeb ka
vastutada. Julge hundi rind on ….. (igaüks jätkab

oma vanasõnade teadmiste kohaselt). Ja julgen
kahelda, et valmistatud vedelik Paluküla pühade
hiieleppade edendamiseks mõeldud oli.
Loom on inimese parim sõber! Kas ikka on??
Piirkonnas tööd tehes hakkab paraku silma, et
valvekoerad peavad end tihti ise üleval – otsivad
ise endale meelepärast ja mokkamööda toitu ja
lõbustavad end vastavalt siis jalgratturite ja
möödakäijate puremise ning ehmatamisega. Ei
hakka seadust üle kordama – iga koera omanik
vastutab oma hoolealuse eest – mis siis, et koer
vahel rohkem kodu või territooriumi peremees
on, kui nime järgi peremees muidu oleks. Kõige
rohkem pretensioone on laekunud AS Rey
töölistelt ja Kehtna alevikus bensiinitankla tagust
teed kasutavatelt inimestelt – samas asuva
saeveski koerad on pidevalt lahti, välimuse järgi
küll rohkem kodutud kui valvekoerad. Antud
juhtumite osas on alustatud väärteomenetlust.
Arstid ja loodusvaatlejad kirjutavad ja
räägivad “kaamosest” – pimeda aja fenomenist,
kus kõik elav vähese päikese tõttu muutub
passiivsemaks, apaatsemaks jne. Oma töös tajun
seda, et kaasinimeste vastu ollakse õelamad,
tigedamad ja mürgisemad. Sama kehtib ka laste
kohta.
Loodan, et saabuv jõuluaeg toob kõigile meile
kergendust ja koolivaheaeg võimaldab lastel
kogunenud pingeid korralikult maandada.
Lastevanemate jõulustress käib asja juurde, see
on igaaastane ja mööduv nähtus, aga kui lastel
jõuluvana ees salmi lugedes silm säramas, saavad
vanemate vaevad tasutud.
Soovin kõigile piirkonna suurtele ja väikestele
turvalist jõuluaega!
Konstaablipunkt on ikka samal aadressil –
Kehtnas Kooli 11-2, telefon 48 75 141.
Vastu võtame Teid järgnevalt
Mariann Kuusmann N 13.00 – 16.00
Jaak Matkur
N 13.00 – 15.00,
teadmiseks, et Jaak Matkur võtab kodanikke
vastu ka kolmapäeviti Kärus.
Kehtna konstaablipunkti konstaablid
tänavad meeldiva koostöö eest kõiki oma endisi
ja praegusi koostööpartnereid! Oleme Teile
tänulikud, et olete olnud vastutulelikud ja
koostöövalmid. Samas loodame, et jätkame koos
ka uuel aastal!
Häid jõulupühi, head vana aasta lõppu ja head
uut aastat soovivad kõigile piirkonna elanikele
Kehtna konstaablipunkti konstaablid - olete
alati oodatud!
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Mõtisklus
Jõulueelsel ajal tahaks
kaeda korraks seJja taha küünlaleek ja selle sära
mõtteid toob ja viib ka ära.
Põngerjana pikisilmi
põnevust ja ootusi
kuidas säraküünal põleb,
taadilt kingi lootusi...
Teismelistel teised mõtted,
vaatevinklid vallatud,
nurga taha vahel tõtleb
kui tantsuaeg on alanud...
Kosimise eas on neiul
silmis värelemas läige,
vargsi aga seirab peiut,
tahaks leida selle õige
Aastad möödund, endal
lapsi täis saand tuba,
et jõulukuuske ehtida
saaks õhinaga juba.
On lapsed sirgund suureks
kui linnupojad läinud,
teed isa, ema juurde
nad jõuluajal käinud.
Peagi täitunud on ringlapselapsed kuuse ees...
Nukralt hellaks saamas hing,
nii lustakat näed väikemeest
Meenub, kuis mu vanaema
kuusekese juures
õpetas mind lugema
“linnukese muret”.
Küünlaleek ja vaikne sadu,
rändad mõtteis tagasi käidud mitmeid eri radu,
huvitav old’ alati.
Ükskord kustub iga kUünal,
praegusest saab minevik,
arvan, igaüks meist püüab
olla seal, kus olevik
Neid talve mõttemõlgutusi
jagamas, ma aiman, et
kel kogund elukogemusi
rohkem kui pool sajandit.
Pidagem vastu, elame veel
katsumuste aastal euroteel.
Tervist, õnne, rahu, lootust,
helge uue aasta ootust!

Kalju LAIAPEA

Mariann KUUSMANN

Süütan küünla
Leegi vaikses hubinas elustuvad mälestused lahkuvast aastast.
Ajalukku kirjutatakse riikide vaenud ja liidud, parteidevahelised võitlused ja leppimised, riigieelarve
plussid ja miinused. See kõik läheb korda ka meile, pensionäridele.
Oma valla lehes tahaksin kirjutada sellest, mis puudutab kõige otsesemalt: inimesest meie kõrval.
Eelkõige on tähtis, et saatus kinkis veel ühe aasta. Ei kaotanud ka kedagi väga lähedastest.
Jõudu jäi küll pisut vähemaks, kuid inimesed meie ümber muutusid sellevõrra osavõtlikumaks.
Siinjuures tahaksin tänada oma häid sugulasi ja sõpru, kes mind ja minu abikaasat pole unustanud
ja ka kõiki teisi abistajaid. Tänan teid, Tammiku talu rahvas – perekonnad Kivilo ja Lilientahl
Saunakülast, kes on pakkunud nii materiaalset kui ka hingeabi; Rapla haigla siseosakonda heasoovliku
ja osavõtliku suhtumise eest, mis on aidanud tervist parandada – aitäh kogu personalile, tänan väga
Teid, dr Mari Põld ja dr Aino Blank! Tänan oma maja (Staadioni tn 3 Kehtnas) trepikoja-naabreid, kes
on olnud abiks, kui meie perel nõust või jõust on puud tulnud – tänud teile, Taavi, Sveta, Elle, Kersti
ja Mati. Aitäh majaühistu elu korraldajale Merlele abivalmiduse eest!
Olen kohanud Kehtnas ainult kenasid ja abivalmis inimesi, nii kauplustes kui vallavalitsuses.
Tulime siia Tallinnast, sest minu „juured“ on siit...
Süütan küünla, mõtlen teile tänu tundes ja õnnelikku uut aastat soovides.

Valve SARAPUU
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Ühispank pakub
üle 60-aastastele
häid
rahapaigutamise
võimalusi
Eesti pangad on siiamaani suunanud hoiustamisja laenutooted eelkõige nooremale inimesele.
Alates oktoobrist pakub aga Eesti Ühispank
hoiustamise võimalusi ka vanemaealistele
eesmärgiga julgustada just üle 60-aastaseid
oma raha rohkem investeerima ja pangas
hoidma.
Soovime kinnistada seeniorides seda tunnet,
et pank on turvaline koht nii raha hoidmiseks kui
ka selle kasvatamiseks. Eesti Ühispank kuulub
Rootsis ja Euroopas hästituntud SEB pangandusgruppi, kellel on juba 150 aasta pikkune panganduskogemus. SEB on olnud väga tuntud just
eelkõige investeerimispangana. Ka Eesti Ühispanga II ja III samba pensionifondid toetuvad
just SEB pikaajalisele investeerimiskogemusele
ja on saavutanud lühikese ajaga kõrge tootlikkuse.
Ühispank on juba mõnda aega tegelenud toodete väljatöötamisega, mis vastaksid eakamate
klientide vajadustele ja soovidele - kuidas pank
saaks olla paremaks partneriks ja nõuandjaks.
Pank peabki olema eelkõige nõustamiskeskus,
kuhu inimene astub julgelt sisse, et leida abi oma
finantsprobleemidele. Tänapäeval on inimene
vitaalne ja erksa ellusuhtumisega, kes huvitub
oma tuleviku materiaalsest kindlustamisest ja olemasoleva raha võimalikult soodsast hoiustamisest.
Eesti Ühispangas oktoobrikuus alanud
kampaania käigus targa rahapaigutusotsuse
teinud seeniorkliendid, kes panevad üheks
aastaks vähemalt 3000 krooni Ühispanka
tähtajalisele hoiusele, saavad kingituseks 100
kroonise Apotheka apteegiketi kinkekaardi.
Lisaks sellele uudsele pakkumisele on Ühispangas paljud vanemaealistele klientidele mõeldud pangateenused tasuta. Meie sõbralikud
teenindajad ükskõik millises pangakontoris on
valmis kõiki tingimusi täpsemalt selgitama.
Ühispank soovib olla Eesti inimesele käeulatuses
ning me püüdleme sinnapoole, et meie teenused
ja tooted oleksid kättesaadavad peale suurte
linnade ka väikestes maakohtades. Seal, kus ei
ole Ühispanga kontorit või pangaautomaati,
muudavad Ühispanga kättesaadavaks koostöös
Eesti Postiga tegutsevad Postipangad.
Eesti Ühispanga seenioridele mõeldud reklaamikampaania peategelane näitleja Ita Ever on ise
samuti Ühispanga klient ning kinnitab kõigile oma
eakaaslastele, et terve mõte on hoida raha kindlas
kohas ehk Eesti Ühispangas.
Ühispank on seeniorkliendile hea finantspartner ning aitab leida parima võimaluse raha
kõige targemaks ning tulusamaks kasvatamiseks
ja hoidmiseks.
Tere tulemast Eesti Ühispanka!

Erika Vaikmäe-Koit,
Eesti Ühispanga jaepanganduse
divisjoni direktori asetäitja

Pank & sport

Kehtna Põhikooli õpilasesindus kutsus kokku igast klassist poiste ja tüdrukute esindaja, kellest
moodustus õpilasesinduse juurde spordinõukogu. Nimetatud nõukogu liikmed peavad hea seisma
selle eest, et Kehtna PK õpilastel oleks sportlik tegevus vaba aja sisustamisel loomulikuks vahendiks,
et õpilased saaksid end proovile panna erinevatelel spordialadel et, liita õpilasperet kooli esindamisel
erinevatel spordialadel ja võistlustel, võita kuulsust endale, koolile, vallale ja miks ka mitte Eestile.
Õpilasesindus loodab sellest tulu ka üldisele õppeedukuse ja korra paranemisele.

Kolmas aasta on täis saamas ning värskelt hooajale 2004 joon alla tõmmatud. Meenutame siis
veidi.
EVL –le oli aasta nn kriisiaasta. Lootusrikkalt alanud ettevalmistus veidi üle aasta tagasi päädis
suvealguse vastutustundetusega, mis seadis meie võistkonnad raskesse olukorda. Eriti said solvatud
tüdrukud, kes tegid kaasa ühise ettevalmistustsükli sõites kohati uskumatult korrektselt treeningutele
ja võistlustele ja kes pidid suvistel mängudel kogema vähemuses mängimist, kuna osa tüdrukuid ei
suvatsenud osaleda.
KUID! EVL SILWI KEHTNA mängis järjekordselt parima hooaja. Saavutasime 16 punkti, lõime 29
väravat, Kethy Õunpuu ja Age Uibo mängisid Eesti U-19 koondises k.a. Balti turniiril ja suve lõpus
Tallinnas toimunud EM alagupiturniiril. Koondises oleks võinud olla meilt veelgi tüdrukuid….
Aasta 2005 tuleb EVL “uue hingamise” hooaeg! Kindlustamaks oma tagalat oleme avanud
treeninggrupid Tallinnas. Samas loodame siiralt, et lapsed, kes on saanud jalgpalli algõpetust EVL
ridades soovivad taasastuda sellele kiirust lisavale rongile ning saada osa EVL-i saavutustest!
EVL kogub väge! Meiega on liitunud Eesti koondise ründaja Ave Pajo (20), kes on olnud läbi
aegade üks paremaid koondise väravalööjaid. Tagasi rivistuses on Jane Tõnisson, kes oli aasta
eemal haiguse tõttu. Lisaks temale treenivad U-19 koondisse saamist silmas pidades “raudvara”
lellekad Margit Vavulski ja Anni Madisson, hetkel Nõmme lastekodus elav ja Tallinnas õppiv Kärt
Hallikas. Kehtnas on olukord kõige kurvem, kuid loodame, et praegustele tublidele trenniskäijatele
(Kerli Paimre, Relika Vaher, Kersti Rahusalu, Raili Ladoga, Anni Haasma, Sanrda Pilk) tuleb taas
väärikat lisa. EVL parima tiitli hooajal 2004 sai KETHY ÕUNPUU mängides edukalt U-19 koondises,
lüües EVL eest resultatiivsemana 9 väravat (Margit Vavulski 6, Age Uibo 4), olles mängudes
vaieldamatu liider ja tegija. See, et Kethy EVL–s jätkab on klubi püüdlustele suur tunnustus. Meiega
on liitunud mitmed eelmiste aegade koondislased ning tulevikutähed nagu Daniela Lambin (1991),
kes on 6 aastat treeninud Helsingi Jalgpalliklubis. Nõmme koolide tüdrukutest on paljud väga tublid
ning arenevad iga treeninguga.
Jaanuaris läheme kõikide vanuseklasside võistkondadega turniiridele:
4.01.05. EJL Aastalõputurniir Tallinnas – naiskond;
5.01.05. PJK CUP 2005 Pärnus – 1989 ja nooremad;
8.-9.01.05 GIRLS CUP 2005 Tartus (Lähtes) – naiskond, 1987 ja nooremad ning 1990 ja nooremad.
LP. TÜDRUKUD JA LAPSEVANEMAD! EVL on endiselt seda meelt, et Kehtna PK võiks olla
baaskooliks ning olla pärjatud Eesti maakoolide meistri tiitliga juba järgmisel aastal! Kui tõesti leiate,
et ei soovi EVL-ga kaasa tulla palume kõigil liitunutel pöörduda klubi juhatuse poole põhikirjaliste
protseduuride teostamiseks.
Lugupidamisega:

Tiit Kivisild
Gunnar Kure

EVL-i ja U-19 koondise liikmed
Kethy ja Age Eesti koondise
peatreeneri Jüri Saarega U-19
alagrupiturniiril Tallinnas

Esmaspäevast laupäevani 10.00 – 19.00

Kultuur
Head Keava elanikud!
Tulgu Jõulud lumireega
Ehtsa eesti talvereega
Kostku aisakella kaja
Nagu vanal Eesti ajal

Ootame teid kõiki
* 26. detsembril algusega kell 13.00 Keava
raamatukogu saali Jõulupalvlusele, mida viib läbi
preili Jaana-Maria Unga Raplast.
* 30. detsembril algusega 14.00 talvetrallile
Keava raamatukogu esisele platsile.
* 31. detsembril kell 23.30 Keava raamatukogu
ette vana aastat koos ära saatma ja uut aastat
vastu võtma. Pange soojalt riidesse ja võtke kaasa
oma mürtsud. Pärast disco.

Kaie

Kehtna Kunstide Kool
soovib
kaunist jõuluaega
ja
edukat uut aastat
kõigile meie õpilastele,
nende vanematele,
kooli sõpradele ja toetajatele.

Jõuluporter tuleb Sakust
selle paigutame makku,
jõuluvorstid RakverestPunikust ja notsu verest.
Jõuluvana lapimaalt,
koha temagi meil saab.
Vaata asja nii või naano ilma jõulumeheta küll hakkama ei saa!

Tarsi talu pererahvas
soovib jõulurahu!
Ole rõõmus, inimene,
sinu vaim on igavene!
Lõpetatud kunagi
ei saa olla midagi...
Ikka astud step by step,
avatud on valgustreppvalida saad alati:
kas võtad vorsti või salati ?
kas astud üles või alla ?
kas hõiskad trilla või tralla ?
JÕULUKUUL AEG VÕTA MAHATAJUD, ET PEAMINE POLEGI RAHA...
ARMASTUST ALATI ANDES
ELAD KUI JOOVASTUST KANDES !
JA KUKEAASTAL MEELES PEAKUI KIRED, SIIS KA PÕHJUST TEA !!!
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Jõuluüritused
Valtu seltsimaja
korraldusel
22.dets. Koduste mudilaste ja seltsimaja
Noore Ema Kooli jõulupidu
24.dets. kell 14.45 Ühissõit küladest ja
Kaereperest Raplasse kalmistule ja hiljem
kirikusse jõuluteenistusele. Kalmistul küünalde
süütamine seltsielu tegelaste kalmudel.
Küünla süütamine ka Tenno Teetsi mälestuskivi ees. Jõuluõhtu – austuse ja soojade mõtete
õhtu.
24.dets. kell 18-22 Jõuluvana külaskäik
Kaerepere kodudesse
(NB! Tellimine tel 539 41 539 kuni 23.detsembri
hommikuni)
26.dets. kell 14 Valtu SeltsimajasJõulukohvik.
Jõulu- ja operetiviise noortekollektiivilt Tallinnast
(Wunderbar!). Teenindus ja korraldamine Kaie
kohvikult
28.dets. Rahvusooperis Estonia pidulik õhtu
„Viini veri“ – ühiskülastus
31.dets. kell 15.30 (kogunemine klubi juurde)
Traditsiooniline üritus väikelastele – sõit vanaaasta lõkkele. Lume korral saanisõit, lõke metsas,
tee, kinkide otsimine, küünalde süütamine kuusel
metsas, metsaelanikele kapsa-porgandipakikesed.
7. jaanuar 2005 Uusaasta karneval-puhkeõhtu
Valtu bändiga. Õhtujuht Heino Koosa.

Helgi SUSSI

Vana paju
mäletab...
Pühapäeval, 5. detsembri hämaral õhtutunnil
kogunesid huvilised Eidapere vanasse
koolimajja hubasele luuleõhtule küünlavalgel.
Esitati kohaliku kooliõpetaja Margus Maripuu
luuletusi. Üritus oli kantud teemast “Vana paju
mäletab...”. Nimelt varasematest aegadest mäletatakse Eidapere vana kooli ees olevat hõbepaju,
mille all on tehtud palju klassi-ja koolilõpupilte,
kohtutud vanade ja uute armsamatega jpm.
Tänaseks on vanast pajust jäänud järele vaid
kännukoht, kuid kõik need rohked mälestused
täidavad endiselt väga paljude inimeste südameid.
Seetõttu peetakse oluliseks korraldada aeg-ajalt
ühiselt vana puu mälestuseks kaunilt meeldejäävaid üritusi.
Luuleõhtut ilmestasid Vändra Muusikakooli
flöödimängijad õpetajaga.
Täname Margust ja Eidapere kultuurikeskuse juhatajat Helgit meeliköitva õhtutunni
eest.

Õhtu nautijad
PILLE ja MEELI

EELTEADE
12. veebruaril 2005 tähistame valla aastapäeva
piduliku kontserdiga Kehtna MTK saalis. Samas
on avatud mitmed teematoad, kohvik, saab kätt
proovida õnneloosis ning ansambli saatel jalga
keerutada. Täpsem informatsioon jaanuarikuu
Valla Vaatlejas.

Jõulu- ja uusaastatervitus punase
õppepaviljoni töötajatele!

Rita Peussa,
Haridus- ja kultuurinõunik

Ka sisaliku tee kivil jätab jälje,
kuigi me seda ei näe.
Iga mõte, mis tuleb ja läheb,
jääb kuhugi alles.
See, mida sa naeratades kinkisid,
võib kunagi otsa saada,
aga naeratus jääb.
/K.Ristikivi/
Ajal ei ole enam üldse aega, ta aina tormab ja
tormab ja tormab... Igal aastal, jõulude ajal, mõtlen
ühtesid ja samu mõtteid, et just see aasta, mis
kohe-kohe lõpeb, on eriti kiiresti möödunud.
Ilmselt nõuavavad vaikselt, aga järjekindlalt
vananevad keha ja hing mingit rahu ja aeglast
kulgemist, aga mina aina torman ja sagin ja olen
ajaga riius – no mis see siis olgu, nädalates on
ainult esmaspäev ja reede, esmaspäev ja reede.
Alles lähed esmaspäeval tööle, kui juba oled reede
õhtul töölt tulemas. Kui viitsida põhjalikult järele
mõelda, siis selgub, et ega need argipäevad ju nii
hallid ei olnudki. Värve lisasid kellegi hea sõna,
toredad töökaaslased, hästi tehtud töö, sõbralikud inimesed, rõõm kellegi aitamisest, tänulik
naeratus, heatahtlikkus (mida ei esinegi nii harva,
kui arvatakse), kellegi toetav õlg enda kõrval, hea
nali ja nakatav naer, sõpradega tehtud väljasõit
või mõnusasti veedetud õhtu. Kui veel kodu
tundub tõelise rahusadamana ja laste hea käekäik
teeb ainult rõõmu, siis ... noh siis võib iseendaga
juba rahu sõlmima hakata. Isegi meie talvele kõik
andeks anda – olgu ta milline tahes, aga ta saab
ükskord läbi ikka ka.
Mul on väga hea meel tänada kõiki häid
inimesi, kes on mind aidanud. Eriliselt tahaksin
esile tõsta Valla Vaatlejale kaastööd teinud
(nüüdseks juba) häid tuttavaid ja sõpru. Suur
aitäh teile, Helgi Sussi, Luule Bortnikova, Leon
Reitsak, Jutta Jukk, Eve-Liis Velberg, Imbi
Kalberg, Õie Paaslepp, Heik Past, Toivo
Niinemets ja Kehtna põhikooli pere, Mariann
Kuusmann, Jaak Vitsur, Reet Nero, Natalja
Kivimägi, Lili Saksing, Mare Käpp, Helgi
Randla, Aare Hindremäe, Katrin Velleste, Juta
Kõrtsini, Leida Uusallik, Gunnar Kure, Kersti
Tehu, Ülari Luisk, Veljo Väärsi, Ene Sulg, Jaan
Reim, Kaja Mõtnik, Kaie Kensap, Hans Vaev,
Tõnis Blank, Heili Kaljuste, Tiia Truu, Pille
Laos, Pillem, Krista Olesk, Valtu ja Lelle
põhikooli pered, Inge Pullat, Margus Maripuu,
Helmi Doktorov, Rita Peussa, Kristina Prits,
Jana Kütt, Sirje Vaher, Ilvi Pere, Hetti Kask,
Tiina Linamägi, Aimur Pailk, OÜ Kehtna Elamu,
Pille Jürisaar, Eha Orupõld, Ülle Laasner, Karl
Aasamägi, Tiiu Iling, Aire Koik, Vaike Kõppo,
Kaire Kozlov, Margus Kaldma, Meeli Jänes,
Aime Klandorf.
Väga-väga suur aitäh ajalehe väljaandja Kalev
Türgile!
Tänan teid kõiki ka selle eest, et olete oma
panuse lehele andnud naeratades, rõõmsa tuju
ja hea suhtumisega.
Rahulikke jõulupühi ja häid tegusid uuel
aastal!

Valla Vaatleja toimetaja
P.S Ja palun ühtlasi ette ja taha vabandust
näpuvigade pärast lehes, mis on teile mõnikord
suurt leidmisrõõmu ja palju nalja valmistanud,
pahameelt ehk vähem, ma loodan muiates. Luban,
et neid kirjavigu-näpukaid tuleb kindlasti veel ja
palju, sest kes teeb, sellel juhtub. Olge mõnusad!
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Teated, kuulutused& õnnitlused

Õnnitleme
Olgu usk, lootus ja armastus
Sulle elujõu ja tervise allikaks!
Detsembrikuu juubilarid
97
Linda Mahlapuu
16. detsembril Ingliste külas
90
Olga Kaal
10. detsembril Eidaperes
80
Regina Sauemägi
2. detsembril Kehtnas
Aino Roosmets
24. detsembril Kehtnas
Maimu Pidim
31. detsembril Lelles
75
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

Kehtna Lasteaias Siller
alustab jaanuarist 2005
taas

beebikool.
Oodatud on kõik
5-7 kuused beebid.
Täpsem info lasteaiast
telefonil 487 5186

Jaanuarikuu juubilarid
93
Hilda Taremaa
11. jaanuaril Nadalama külas
92
Osvald Antsmäe
24. jaanuaril Ahekõnnu külas
91
Erna Tabas
15. jaanuaril Kehtnas
80
Leida-Marie Randjärv
11. jaanuaril Valtu-Nurme külas
Aita Vaarmets
22. jaanuaril Lelles
75
Õie Varul
7. jaanuaril Saksa külas
Herta Toomla
7. jaanuaril Keavas
Laine Nurmsalu
17. jaanuaril Kehtna-Nurme külas
Ida Zvezdina
20. jaanuaril Kärpla külas
70
Ülo Hamburg
5. jaanuaril Lellapere-Nurme külas
Luule Luberg
10. jaanuaril Keavas
Helmi Parts
15.jaanuaril Linnaaluste külas
Kaljo Maripuu
25.jaanuaril Reonda külas
Jaan Laev
28.jaanuaril Lellapere külas
65
Silvi Kont-Kontson
21.jaanuaril Ingliste külas
Jaroslav Gotsi
23.jaanuaril Kehtnas
Ülo Kaljula
28.jaanuaril Vastja külas
60
Angelina Romanovskaja
2.jaanuaril Kaereperes
Enno Randjärv
22.jaanuaril Saksa külas
Svetlana Konks
25.jaanuaril Kehtnas

27. detsembril algusega 20.00 toimub Café Olees

traditsiooniline aastalõpupidu.
Elav muusika, jõuluvana, kingitused,
loterii-allegrii!
Pääse 50 krooni
ja kohtade broneerimine juba käib!
Kauplus VIKTORIA Kehtnas
soovib oma praegustele ja tulevastele klientidele
rõõmsaid jõulupühi!
Pakume laias valikus maiustusi.
NB! Meilt saab tellida torte, kooke ja kringleid.
Olete oodatud iga päev kl 9-22.
Kohtumiseni!

KIRIKUSSE!
Jõuluõhtu liturgiline jumalateenistus
Järvakandi (Kehtna) Peetri kirikus
on 24.detsembril kell 15.30.
Laulavad solistid.
Buss väljub kell 14.45 Kehtna MTK (tehnikumi) eest,
toob rahva tagasi ka.

Mälestame lahkunuid

Registreeritud
sünnid

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

massaazhiteenust.

Mihkel Jõulu
22.septembril
Marit Marinko
9.oktoobril
Madis Kõrtsini
4.novembril
Rasmus Lind
28.novembril
Brait Tomingas
3.detsembril

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.

Õnnetus ei hüüa tulles
Kehtna Päästeteenistuse
tuletõrje ööpäevaringne
valvetelefoni number
on 509 5900.
Kirjutage üles või jätke
meelde!

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

Uku-Peet Kuuskmaa
(08.01.1938 - 14.11.2004)
Kehtnast
Edgar Meresmaa
(14.06.1918 - 18.11.2004)
Lellest
Johannes Kuppar
(18.08.1918 - 02.12.2004)
Kehtnast
Andrei Tauram
(20.03.1931 - 04.12.2004)
Eidaperest
Eduard Ait
(01.07.1926 – 08.12.2004)
Ingliste külas
Heino Linamägi
17.08.1930 – 11.12.2004)
Ingliste külast

