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Saabumas on jõulud ning valla sünnipäev
1990. aasta lõpus sai alguse kohalike omavalitsuste teke taas iseseisvunud Eesti vabariigis.
Esimesed omavalitsused tekkisid Muhus ning Kuressaares. Ridamisi tunnistati uusi omavalitsusi
ka Raplamaale. Nii sai alguse tänane Kehtna vald, ning peatselt (veebruaris 2001) tähistame valla
10. aastapäeva. Vald on läbi aegade läbi teinud mitmeid arenguetappe. Algusaastatel olid
suuremateks ja tõsisemateks küsimusteks elamukommunaali ja soojamajanduse probleemid,
lahendati põllumajandusreformiga seonduvaid küsimusi. Aegade jooksul on põhirõhk läinud üle
hariduse- ja kultuurivõrgu ümberkujundamisele ning arendamisele. Kõike seda on tinginud muutuv
riigi poliitika. Palju on räägitud ning kirjutatud avalike massiteabevahendite kaudu Eroopa Liidust
ning seal kujundatavast Eesti ja teiste Bakti riikide liitumisest ELiga, mis mõjutabki paljudel
juhtudel riigi sise- ja majanduspoliitikat. Peame tõdema, et selle aja jooksul, mil oleme olnud
iseseisvad, on olnud väga muutlik (ehk ebastabiilne) põllumajanduspoliitika, hariduspoliitika,
ettevõtlust toetav poliitika ning teised valdkonnad, mis mõjutavad valla arengut . Valla rahakott
sõltub tugevalt maksumaksjast. Mida rohkem on vallas töökohti, mida ausamalt makstakse
riigimakse, seda paremini saab vald arendada haridusvõrku, seda rohkem saame remontida vallale
kuuluvaid hooneid ja rajatisi. Nii saame luua eeldusi ettevõtluse arendamiseks vallas. Loomulikult
on selle kõige aluseks vallas elav kodanik. Valla poliitika peabki olema suunatud valla elanikkonnale,
jätmata arvestamata ühtegi vanuseguppi ning vahet tegemata sotsiaalset seisundit. Kuigi
vallavolikogu ja vallavalitsus on vastavad eesmärgid endale püstitanud, on siiski veel palju vajaka.
Usun, et käesoleval aastal Inglistele väljaehitatud kultuurikeskus ning investeeringud Kaereperesse
kultuurimajale, koolimajale ja spordimajale ning teistesse objektidesse valla erinevatesse
piirkondadesse innustavad vallarahvast elama Kehtna vallas. Me kõik soovime, et meie elu oleks
turvaline ning hubane, sõltumata sellest, kus me elame. Et seda saavutada, on vaja teha veel palju
tööd. On vaja leida ühiseid kokkuleppeid, arendamaks valda ühtlaselt.
Soovin algavate jõulude ja lõppeva aasta puhul kogu vallarahvale rahu ja üksteise mõistmist.
Tuleks loobuda vihast ja vimmast ning asendada see tasakaalukuse ja heatahtlikkusega. Tänan
volikogu ja vallavlitsuse liikmeid valla poliiitliste suundade väljatöötamise ja elluviimise eest
vallas!
Soovin Teile kõigile HEAD JÕULURAHU! HEAD UUT ALGAVAT AASTAT!

Vallavanem
Kalle TOOMET

Jumal, anna mulle õnne,
anna mulle tugevust.
..................
Anna mulle tasakaalu,
käies konarlikul teel;
et ma kuristiku servalt
alla veel ei libiseks...
Anna mõistust,
hingerahu,
anna mulle armastust,
et ma ilma rahutuses
ise ei teeks meeletust!
/T.Jakobson/

Kallis Kehtna valla rahvas!
Soovime teile harrast jõulurahu,
lustlikku aastavahetust,
edu ja häid kordaminekuid uuel
aastal!
KEHTNA VALLAVALITSUS

Lätlased külastasid Kaereperet
Kehtna Vallavalitsuse
korraldus
Seoses halbade ilmastikutingimustega
kehtestada Kehtna valla kohalikel
maanteedel koormuspiirang. Keelatud
on liiklemine Kehtna valla kohalikel
maanteedel veokitele täismassiga üle
7 tonni. Piirang kehtib seni, kuni
õhutemperatuur on langenud püsivalt
alla -5ºC.
Kui tänavavalgustusega on probleeme,
võtke ühendust hr Jaan Reimiga
tel 75 640 või 051 75 837 (eelmises lehes
oli eksitav viga, vabandan - toim.)

8.-9. novembril viibisid Valtu Põhikooli õpilastel ja õpetajatel külas Läti Vabariigi esindajad:
väikesed sõbrad õpetajatega Kalsnava koolist Madonast.
Õhtul oli Valtu Seltsimajas särasilmsete laste tempokas kontsert laulude, tantsude ja
heatasemelise pantomiimiga. “Omad poisid” tegid disko. Suhtlemises avatud olid mõlemate koolide
lapsed.
Teisel päeval vaadati koolimaja, tehti ühislaulmist. Eriti hästi kõlasid “Saaremaa” ja “Vennad
on mul suured mehed”. Kui aadressid olid vahetatud, läks külaliste sõit Tallinna poole. Vahva oli!
Kevadel sõidame meie Kalsnava poole.
“Lätlased olid nagu meie, ainult nad rääkisid teist keelt,” võttis üks väike tüdruk muljed kokku.

Kehtna valla konstaabel soovib
kõigile rahulikke jõule ja toredat
aastavahetust.
Majaomanikud! Palun kontrollige
majja sisenevaid elektriliine seoses
sagenenud liinivargustega. Jälgige
võõraid autosid ja võõraid inimesi.
Jaak Matkur

Café Olee aitab
uut aastatuhandet käima lükata.
Kohtume 1.jaanuari esimesel tunnil,
täpsemalt kell 01.01.
Toredat pidu!

22. ja 29. detsembril teenindab
vallamaja kodanikke kuni kella 15.00
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Isik

Maarika Lips - Õpetaja Laur aastal 2000

Maarika Lips on Lelle Põhikooli emakeeleõpetaja. Lelle kooli asus ta tööle 1984. aastal
pikapäevarühma kasvatajana. Samal ajal õppis ta Tallinna Pedagoogilises Instituudis eesti
keele ja kirjanduse õpetajaks. Pärast kõrgkooli lõpetamist 1987. aastal asuski ta tööle
emakeeleõpetajana ja töötab meie koolis
selles ametis tänaseni.
Ta on väga mitmekülgne ja võimekas.
Maarika tunnid on tempokad ja loomingulised.
Maarika Lips on tugev aineõpetaja, kes õpetab
ainet põhjalikult, lastele arusaadavalt, samas
mööndusi tegemata. Ta oskab õppeaine ja
õppimise lastele huvitavaks teha. Ta on
autoriteetne laste hulgas, suhtlemisel positiivselt
vabameelne, laste arvamusi arvestav.

Ennast on ta täiendanud mitmesugustel
koolitustel ja kursustel ning ka iseseisvalt õppides. Pärast Tartu Ülikooli eripedagoogika osakonna kursuse läbimist sai ta ka parandusõppe
õpetaja kutse ning suudab aidata erivajadustega
lapsi. Järjekindlalt osaleb ta Rapla maakonna
emakeeleõpetajate ainesektsiooni töös.
Maarika Lipsu õpilased on edukalt osalenud
mitmetel omaloomingu konkurssidel.
Maarika on olnud järjepidevalt ka klassijuhataja. Katked õpilaste arvamustest:
* M.Lipsu tahaks iga õpilane endale klassijuhatajaks, sest ta oskab igasuguseid huvitavaid
asju välja mõelda. (Liis Pallas 8.kl)
* Oma õpilastesse suhtub ta väga rõõmsalt
ja lahkelt. Kui midagi valesti läheb või kui
millestki aru ei saa, asub ta kohe appi. Kui
vaja, võime oma murega alati julgelt tema poole
pöörduda. Ta on maailma kõige parem klassijuhataja. (Eva-Maria Murel 6.kl)
Alates 1988.aastast on kooli näiteringi tööd
juhtinud Maarika Lips. Ta on koostanud ja
lavastanud luulekavu, seadnud lavale näidendeid. Ka selles vallas on ta end pidevalt täiendanud, võttes osa Harrastusteatrite Liidu korraldatud draamakursustest ning praktilistest
õppustest. Nii mõnigi kord on ta ise kirjutanud
näidendi või dramatiseerinud mõne kirjandusteose. Näiteringi tegevust iseloomustab intensiivsus ja mahukus. Materiaalsete võimaluste
piiratus ei ole olnud kunagi takistuseks ideede
elluviimisel. Kõik lahendused on olnud väga
leidlikud. Rõhuasetus on alati olnud just õpilaste
loomingulisusel ja isetegemisrõõmul. Tänu
Maarika köitvale isiksusele on näitering koolis

populaarne.
Õpetaja Lipsus on tohutu optimism ja
teotahe. Ta ei pea paljuks tegelda lastega ka
nädalavahetustel või koolivaheaegadel.
Ta on koostanud ja toimetanud oma kooli
Jõululehte õpilaste omaloomingulistest töödest.
Samuti osales ta 1998.a kooli aastapäevaraamatu
väljatöötamisel ja koostamisel. Alati on Maarika
Lips olnud kooli kevad- ja jõulupidude eeskava
koostaja ja lavastaja.
Ka Lelle aleviku kultuurielus osaleb ta
aktiivselt. Ta võitleb tulihingeliselt selle eest,
et maaelu ei hääbuks.
Vabal ajal käib Maarika sageli teatris ning
loeb palju, eriti on tähele pandud tema luulehuvi.
Veel jõuab ta tegeleda rahvatantsuga.
Nii inimese kui õpetajana on Maarika Lips
alati mõistev, elurõõmus, abivalmis ja järjepidev.
Elujõuline ning tahtejõudu täis noor õpetaja, kes
on lastega nõus igas naljas osalema.
Samaaegselt on ta ka hoolitsev ema oma
kolmele lapsele ja armastav abikaasa oma
mehele. Tal on imeline oskus kõike jõuda ja
hoolida kõigist, kes on talle lähedal
Selline ta on, tänavuse aasta Õpetaja Lauri
tiitli ainus laureaat Maarika Lips.
Lelle koolipere nimel:

Tarmo MUREL

Lugupeetud Maarika Lips!
Õnnitleme Teid suure tunnustuse
pälvimise puhul ja soovime jätkuvat teotahet
ning õnne ja edu igas ettevõtmises.

KEHTNA VALLAVALITSUS

ADOLF VALLER 75...
Meie noorusest liivakastis,
miks küll aeg ei hoolinud?
Kuid eks me kõik siis ruttu-ruttu
suureks saada soovinud.
Oli aasta 1976, kui Lelle kooli direktoriks
sai hr Adolf Valler. Kool oli saanud oma juhiks
pika soliidse härrasmehe, kes oli täis energiat ja
soovi jätkata endise direktori tegemisi ning viia
ellu oma nägemus koolist.
Hr Valler pidas kõigi oma 20 direktoriaasta jooksul oluliseks, et “Lelle kool oleks
õpilassõbralik kool”. Ja nii see ka oli. Ta pidas
alati tähtsaks viisakust, nägi ka kõige suuremas
rüblikus häid külgi, toonitas alati isamaaarmastust.
Oma kunagistele kolleegidele on ta
meelde jäänud range, kuid samas heatahtliku ja
vastutuleliku juhina, kes tunnustas õpetajaid
nende töös. Soovis , et õpilastel oleks võimalikult
palju vaba aja veetmise võimalusi, soosis ringide
tööd, sel ajal töötasid koolis ka pikapäevarühmad
ja internaat.
Loomulikult ei saa unustada dir Valleri
spordilembust. Nii organiseeris ta õpilasiõpetajaid Tallinnasse korvpallimänge vaatama.
Lisaks sellele aitas ka alevi spordiväljaku
remonditöödes, organiseeris jooksurajale
paekivituha katte. Kuna koolil puudus(b) võimla,
siis tegi kõik endast oleneva, et osta
spordiinventari kehalise kasvatuse tundide

paremaks läbiviimiseks.
Lisaks sellele võib tänast juubilari
iseloomustada kui seltskondlikku inimest, kes
võttis ise sageli akordioni kätte ja alustas pillija laululugu. Laulis ta ju ka Õpetajate Meeskooris.
Dir Valleriga seostub veel üks sõna raamatud. Nii on ta ise öelnud, et parim kink
on raamat. Seetõttu oli temaga huvitav vestelda
ning suunas ka oma kolleege ühe ja teise
raamatu või ajaleheartikli juurde.
Tõenäoliselt ei ole koolijuhi koht sellises
väikeasulas meelakkumine, kuid head tahet ja
raudset närvi Adolf Valleril selles ametis jätkus.
Tema elutee on olnud huvitav, keeruline
ja täis ohte. Olgu see 1943.aasta, kui paljud Eesti
mehed Soome rahvale sõjas appi läksid, nende
hulgas ka Adolf Valler. Sinna minek, lahingud,
tagasitulek - kõik see nõudis kindlasti julgust ja
küllap ka õnne.
Eesti iseseisvuse taaskehtestamise ajal oli
Adolf Valler see, kes organiseeris Rahvarinde
Lelle tugirühma. Need koosolekud ja
ettevõtmised olid tal hästi ette valmistatud ja
rahvas tundis suurt huvi poliitilise olukorra
vastu.
Kui toimus suur Balti kett, siis oli Adolf
Valler see, kes selgitas inimestele, milleks see
vajalik on. Lelles oli vist vähe neid, kes ei
seisnud ühtses ketirivis.
Kui eelmisel aastal

möödus kuulsast ajalooketist kümme aastat, siis
organiseeris ta selle tähistamiseks Viljandi
maantee ääres mõnusa õhtu. Suure lõkketule
ääres meenutati möödunut ja lubati kümne aasta
pärast jälle kokku tulla.
24 aastat Lelles elanud inimesena on teda
väga huvitanud meie aleviku kaugem minevik
ja elu. Adolf Valleri ettepanekul loodi paar aastat
tagasi Lelle Muinsuskaitse Selts. Kuna leidus
asjast huvitatuid, läks ka töö käima. Tänaseks
võib öelda, et see samm oli astutud õigel ajal.
Ajapikku on seltsi nimi muutunud ja
huvid laienenud. Niisiis - Lelle Kultuuri- ja
Haridusselts, kus Adolf Valler on kui hea
pereisa, kellelt võib alati head nõuannet,
toredaid ideid ja tarka sõna loota.
Lõpetuseks tahame juubeli puhul
soovida Lelle kooli, rahva ja seltsi liikmete
poolt ÕNNE, TERVIST, JÕUDU JA HÄID
IDEID.

Vallavalitsus, in memoriam
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SEDA PEAB TEADMA

Elukoha registreerimisest

Alates 2001. aasta 1 jaanuarist
jõustuvad Rahvastikuregistri seaduse paragrahvid, mis puudutavad isiku elukoha registreerimist. Mida tuleks meeles pidada,
kui Teie soovite oma elukohta
muuta.
- Kui Teie soovite lahkuda
Kehtna vallast, ei pea enam tulema
vallamajja väljaregistreerimise
pärast. Pöörduge otse omavalitsusse, kelle territooriumile Teie
soovite elama asuda.
- Sellise viimasel ajal levinud
soovi puhul nagu väljaregistreerimine “ei kuhugi” ei saa me Teid
aidata. Lahkudes meie vallast jääte
Te valla elanike nimekirja, kuni
registreerite elukoha teises
omavalitsuses.
- Eluruumi omanikul on õigus
taotleda nende isikute elukoha
andmete muutmist, kelle ruumi
kasutamise õigus on lõppenud (nt.
üürilepingu tähtaja ületamine,
vastavalt ruumi ostu-müügilepingu
tingimustele, lahkumine teise
elukohta)
- Kui soovite elukoha registreerimist meie valda, tuleb esitada
meie vallavalitsusele kirjalik vormikohane elukohateade (avaldus).
Pereliikmed võivad esitada ühise
teate, kus peavad olema kõigi
täisealiste isikute allkirjad. Kui
eluruum, kuhu soovite ennast
registreerida, ei kuulu Teile, tuleb
lisada selle kasutamise õigust
tõendav dokument (nt üürileping)
või peab teates olema omaniku

allkirjastatud nõusolek.
- Alaealise elukoha registreerimine toimub vanema või eestkostja nõusolekul.
Alla 15aastase lapse vanemast
või eestkostjast erineva elukoha
registreerimise puhul peab taotlema Vallavalitsuselt kooskõlastust.
- Elukoha registreerimist võib
algatada Vallavalitsus, kui sotsiaal-,
meditsiini-, pääste- või politseiasutuse poolt esitatakse andmed registreerimata isikute elukoha kohta.
Palun mitte sattuda meedias
kergekäeliselt kuulutatud “Elukoha
registreerimine ei ole kohustuslik”
kampaania mõju alla, sest
- kui Teie soovite suhelda
riigiasutustega,
- kui Teie soovite, et Teie
tulumaks laekuks koduvalda,
kui Teil on kooli- või
eelkooliealisi lapsi,
kui Teie soovite vajaduse
puhul sotsiaaltoetuse saamist,
- kui Teie soovite, et Teie post
jõuaks kohale,
- kui Teie soovite, et meditsiiniabi oleks kindlustatud,
- kui Teie soovite, et Teiega
arvestatakse
registreerige Vallavalitsuses
oma õiged elukoha andmed. Ärge
unustage, et see, kui tugev on
meie vald, milles me kõik peaksime olema huvitatud, oleneb ka
sellest!

Natalja KIVIMÄGI,
Kehtna Vallavalitsuse
infotöötlusspetsialist

Maakorraldusteenistus annab teada
Maakorraldusteenistus soovib
kõigile maaomanikele ja maakasutajaile rahulikke jõulupühi
ja tulemusrikast uut aastat ning
annab teada, et …
¤ Kehtna Vallavolikogu muutis
2001. aastaks maamaksumäära.
Senise 1,5 % asemel on järgmisel
aastal maamaks 1,7 % maa
maksustamishinnast aastas, välja
arvatud põllumajandussaaduste
tootmiseks kasutusel oleva haritav maa ja looduslik rohumaa,
millelt on maksumääraks 1,0 %
maa maksustamishin-nast aastas.
¤ Vabariigi presidendi poolt 1.
detsembril välja kuulutatud “Maamaksuseaduse muutmise seaduse”
kohaselt on muudetud maamaksu
tasumise tähtaegu, mis uuel aastal
on 15. aprill, 15. juuli ja 15.
august. Maksuamet saadab maksumaksjale tema aadressil maksuteate hiljemalt 30 kalendripäeva
enne maksutähtaega, maksuteate
mittesaamisel tuleb pöörduda
maksuameti poole. Maamaksu ei
määrata ja maksuteadet ei saadeta,

kui maksusumma on alla 20
krooni.
¤ eelmises Valla Vaatlejas teatasime, et maa ostueesõigusega
erastamisel kehtib 1993.a maa
maksustamishind kuni 1. detsembrini k.a. Vahepeal muutis Riigikogu
maareformi seadust ja pikendas
1993.a maa maksustamishinna
kasutamist maa ostueesõigusega
erastamisel müügihinnana kuni
2002. aasta 1. jaanuarini.
¤ vallamajas on 20.12.200019.01.2001 tööpäevadel avalikul
väljapanekul Tallinn-Rapla-Türi
maanteega külgneva ala detailplaneering (jalgratta- ja jalakäijate tee projekt). Nimetatud
planeeringu avalik arutelu toimub
vallamajas 23.01.2001 kell 10.00.
¤ vallavolikogu otsustas esitada
maavanemale taotluse endise Kooli
talu nr 26 andmiseks Kehtna Valla
munitsipaalomandisse. Kooli talu
maad asuvad Kalbu ja Vastja külas,
talu maadel paiknevad vallale
kuuluvad hooldekodu hooned.

In memoriam
UNO TINITS
24.09.1929-24.11.2000
Sünd ja surm, tulek ja minek
– kaks aastaarvu nime järel, üks
tähistamas elu puhkemist, teine
lõplikult sulgunud ust, mille
taha mahajääjad ei näe. Ei saa
tulija rõõmustada oma tulemisest ega mineja tunda lahkumisleina; rõõm saab osaks vastuvõtjaile,
lein ärasaatjaile. Ajapikku unustatakse mõlemad, nii rõõm kui lein,
mäletada jäävad aga teistega jagatud päevad, kooskõnnitud rajad,
hooga elatud elu jooksul tehtud teod, mis kõrguvad nagu hästi
juurdunud puud ja mida surmgi olematuks ei tee.
Me ei saa kunagi teada, millele Sa mõtlesid sellel sombusel
õhtupoolikul, kui varisesid kokku oma töölaua taga Kehtna HoiuLaenuühistus. Aga me teame ja meenutame oma mõtetes neid
sõpradena elatud aastaid, pikaajalist koostööd Kehtna sovhoostehnikumis – põllumajandussaaduste tootmist, teaduslikku
uurimistööd ja spetsialistide koolitamist ühendavas kombinaatmajandis, mille väljaarendamist ning oskuslikku juhtimist võib täie
õigusega pidada Sinu elutööks. Sa oskasid kokku panna meeskonna,
kes suutis ellu viia Sinule omase ettenägelikkusele ja majanduslikule
mõtteviisile tuginevaid plaane. Oma ettevõtmistes olid Sa novaator,
juba kaheksakümnendate aastate lõpul juurutasime majandisisest
isemajandamist, mille eesmärgiks oli majanduslike näitajate tõstmise
kõrval allüksuste suurem iseseisvus ning töötajates peremehetunde
kasvatamine. Kindlasti oli selle tõttu lihtsam 1993. aastal suurmajandit reorganiseerida ning uutel iseseisvatel asutustel oma
tegevust korraldada. Arengut jaatava inimesena mõistsid Sa hästi,
et uutes tingimustes ei saanud tootmissuhted põllumajanduses jätkuda
endises vormis, kuid Sulle oli valus ja arusaamatu, miks oli vajalik
ja kellele oli kasulik lõhkuda enamik sellest, mille ehitamist Sa 27
aasta jooksul olid korraldanud.
Tänu Sinu visadusele on Kehtnas oma pank – hoiu-laenuühistu,
mis on üks edukamaid vabariigis tegutseva 11 samalaadse hulgas.
Sa olid austatud ja hinnatud ka oma sõprade ringis. Aastakümnete
jooksul väljakujuned sõprusringis olid Sa seltskonna hingeks, me
olime harjunud sellega, et sünnipäevalapse tervituseks on Sul taskus
isikupäraselt tabavad ja humoorikad värsiread, Sinule ei olnud võrdset
tervituskõne pidamisel või toosti ütlemisel. Sa olid midagi kindlat ja
alalist, millest järsku ilmajäämisega on raske leppida.
Meie hulgast on lahkunud südamlik inimene, armastav abikaasa,
hoolitsev isa ja vanaisa. Leevendagu leinajate kaotusvalu mälestused
Sinuga koosveedetud aastatest, ühistest ettevõtmistest ja tegemistest.

Sõprade nimel Heik PAST

Kehtna Vallavalitsus müüb avalikul suulisel
enampakkumisel 04.jaanuaril 2001.a
algusega kell 15.00 vallamajas:
1. Korteri Keava alevikus Põrsaku 2-3 - üldpind 50,4 m², 3
tuba, köök, esik, sahver, ahiküte, asustamata, alghind 2430 krooni.
2. Korteri Kehtna alevikus Nooruse 2-5 - üldpind 37,9 m², 2
tuba, köök, esik, vannituba+WC, ahiküte, asustatud, alghind 4680
krooni, millele lisandub üürivõlg 2150 krooni ja elektrivõlg 1559
krooni.
Osavõtutasu 100 krooni, tagatisraha 500 krooni. Avaldusi
võetakse vastu valla kantseleis igal tööpäeval kuni 29. detsembrini
2000.
Info tel 75 357

Kultuur

Valla Vaatleja 4

Aasta 2000 N-klubis
On tavaks aasta lõppedes vaadata tagasi
läinud päevadele.
N-klubi tõdeb, et ta on olemas, käib korra
kuus koos naistejuttu ajamas ja korraldas läinud
aastal neli väljasõitu. Pikem neist oli
traditsiooniline mitmepäevane automatk.
Seekord Läänemaale.
Nägime mere mitut nägu, avastasime
fantastilise ranna, tutvusime Nõva toredate
inimestega, põikasime Paldiskisse, vaatasime
kurja merd Kurkses, ronisime Padise kloostri ja
Haapsalu lossi müüridel, uurisime Noarootsit,
jalutasime Ants Laikmaa majamuuseumi ja
Kolovere lossi parkides jne jne. Läänemaa
tundus tõsine, mõtliku pilguga tulevikku vaatav
ning oma juuri otsiv.
Igal aastal oleme võtnud vaatluse alla ühe
tüki Eestimaast. Need reisid on jäädvustatud
sõnas ja pildis. Tõdeme ikka ja jälle, kui
võrratult kaunis on meie väike kodumaa.
Reisida on tore! Võib sõita lennuki või laeva,
rongi või bussiga soojale maale, aga võib sõita
ka autoga, piknikukorv pagasnikus, looduslikult
kaunisse paika naabervalda.
Tähtis on, et su kõrval on kaaslased, kes
üksteisest hoolivad ja et sa ka ise hooliksid.
Hea lugeja! Soovime sulle, et
hommikukoitudest leiaksid ilu
ja mõistaksid siiski kaunis on elu.

N-klubi

IGAÜHEL OMA JÕULUSOOV....
... kes soovib kallist kinki, kes tuledesära, kes
igatseb hingerahu, kes võitleb ellujäämise
pärast. Kindel on see, et igaühele meist pisut
sellest kõigest läheb vaja!
Lelle koolipere tegemised käesoleval
jõulukuul on olnud üsna meeleolukad. Igal
advendiaja esmaspäeval süütame ühises ringis
järgmise advendiküünla, et jõulumeeleolu
meisse jääks terve nädala.
Igal aastal, 1. detsembril, toimub koolis
päkapikupäev. Sellel päeval on kõigil soovitavalt
peas päkapikumütsid ja seljas midagi punast.
Tänavu kogunesid kõik saali ühisesse ringi. Ja
kui hakkas kõlama väikeste päkapikkude
rõõmus laul, hiilisid ringi keskele pikas rivis
päkapikud- õpetajad. Nad esitasid lõbusaid fakte
päkapikkude elu-olust ja andsid klassi esindajatele üle kommikotid. Järgnes ühine päkapikutants. Pikkadel vahetundidel toimusid nn.
päkapikukatsumused. Suured päkapikud läbisid
edukalt puntrajooksu ning väikesed päkapikud
otsisid õues väikeseid punaseid südameid.
Lisaks sellele toimus sellel päeval koolis veel
suur äripäev, mis oli korraldatud Kodanikupäeva
ideest kantuna. Eelregistreerimise alusel andis
õpilastest korralduskomisjon välja osalemisload.
Üritusel võidi müüa ja reklaamida mistahes isevalmistatud või kogutud asju. Kasutati nii suulist
kui kirjalikku reklaamimisviisi. Tehti osalejatega intervjuusid. Elevust oli palju! Osalemisloa
olid taotlenud ka õpetajad, kes esitlesid nutikaid
ja kauneid käsitööesemeid.

Videvikutund Kehtna Aidas
7.detsembri õhtul peeti Kehtna Aidas
videvikutundi. Seekord ei löödud tantsu, vaid
tuldi põnevusega kuulama Piret Pääri
muistendeid.
Ait oli erakordselt hubane: põrandatel
vaibad, laudadel jututoale sobivad kompositsioonid ja põlevad küünlad, nurgas Kehtna laste
ja emakeeleõpetaja Eva Pedaja valmistatud
muistendipuu, mis oli just selleks õhtuks “viljad”
külge kasvatanud.
Tore oli, et enamik laste kirjutatud lugudest
olid seotud kodupaigaga. Noored jutuvestjad
rääkisid lugusid sellest, kuidas tekkis Kehtna
tiik, kuidas sündis Silmaallikas.
Kui sõnajärg läks Piret Päärile, oli ta
rõõmsalt üllatunud, et muistendihuvilisi oli
kohale tulnud nii palju. Ega puudunud Kehtna
memmedki, kes ürituse lõpus teetassi taga oma
lugusid heietasid.
Piret Päär vestis ka tõsilugusid, mille kohta
ei osanudki seisukohta võtta, kas see oli ikka
nii või ei! Muistendite vahele sobisid hästi
pillilood Kairi Leivolt, kes kuulajaidki laulma
õhutas.
Kuulasime torupilli ja parmupilli ning
kukupilli, nagu arvasid väikesed kuulajad.
Algklasside lastele meeldisid rohkem
muinasjutud, suurematele kõhedust tekitavad
tõsielulood, milles olid peidus mõtlema panevad
õpetussõnad. Igale lapsele vist jäi ühe loo põhjal
meelde, et surnuaiast ei tohi midagi koju tuua!
Meid pani mõtlema lugu kingsepast, kellele
kuningas andis kullakoti, et ta lõpetaks oma

kopsimise ja laulu ega segaks teda. Ei osanud
see vaene kingsepp töö ja lauluta õnne leida - ta
loobus pigem kullakotist.
Piret Pääri jutud olid nii kaasahaaravad, et
aidatäis lapsi kuulas hiirvaikselt. Nii elustusid
vähemalt sellel õhtul vanad rahvajutud ja
õhtused filmid jäid vaatamata.
Igapäevaelu on pingeline, kuid paljud lapsed
ütlesid, et nad tahaksid endiselt kuulata emadeltisadelt lugusid nende lapsepõlvest.
Mureks oli, et vanematel pole enam aega
muinasjutte ette lugeda ega jutustada.
Oli meeldejääv jõulueelne õhtu. Suur tänu
toreda ürituse korraldamise eest Kehtna
raamatukogule, Õie Paaslepale ja Eva Pedajale.
Ilusat jõuluaega! Armsad õpetajad, emadisad, ärge unustage jõulujutte lugemast ja
rääkimast!

Elina RANDOJA,
Mariann SULG,
Kehtna kooli noored ajakirjanikud

Lõpuks jagati välja ka rahaline peapreemia
parimale reklaamile ja edukale ärimehele Alari
Vahtrele IV klassist, kes müüs mett.
Üritus oli uudne ja meeldis kõigile sedavõrd,
et juba pandi paika plaane, kuidas tegutseda
järgmiselgi aastal.
15. detsembril esinesid koolis meeleolukate
jõululauludega Rapla Laulustuudio laulutüdrukud Thea Paluoja eestvedamisel. Tore
oli näha seal laulmas meiegi kooli tüdrukuidEleri Kästikut ja Eva-Maria Murelit.
Kooli ühine suur jõuluõhtu on 22. detsembril. Üles seatakse käsitöönäitus, avatakse
jõulukohvik. Ja loomulikult esitame kõikide
õpetajate ja õpilastega ühises koostöös sisuka
ning lõbusa jõulukava kõigile külalistele ning
Jõuluvanale.
Veel 28. detsembril sõidame jõulumeeleolus
pealinna vaatama ning teatrisse.
Tõeline jõulukingitus aga Lelle koolile on
tõsiasi, et käesoleva aasta Õpetja Lauri preemia
anti just meie kooli tublile, energilisele ja
nooruslikule emakeeleõpetajale- Maarika
Lipsule.
Meile on jõulurõõm saabunud!
Soovime jätkuvat jõulurõõmu kõigile Lelle
kooli endistele õpetajatele ja vilistlastele ning
kõigile naaberkoolidele.
Lelle koolipere nimel kirja pannud

huvijuht Pille LINDRE

Tassipäev
lasteaias
Mul on kodus tassike,
tassi peal on kassike,
tal on silmad, kõrvad vurrud,
ainult kiisu ei löö nurru.
H.Mänd
Just selline tassike oli toodud Kehtna Lasteaia
“Siller” muusikasaali 15. novembril. Lisaks
sellele kaunile tassile tõid lapsed ja lasteaia
töötajad kokku näitusele 92 tassi.
Oli loomadega, lilledega, mitmesuguste
nägudega, mustrilisi, jõuluteemalisi, marjadega,
täpilisi ja ka päris ilma mustrita tasse.
Suurt huvi pakkus laulev tass. Hiirvaikselt
kuulati kaunist jõulumeloodiat.
Mõni tass oli hästi kerge ja lausa kahe
sangaga. Laste ühine arvamus oli, et sellest
joovad küll ainult päris väikesed lapsed, kellel
veel asjad hästi käes ei püsi.
Lastel oli uhke tunne otsida saalist üles just
see lauake, kuhu nad olid hommikul pannud
enda toodud tassikese.
Üks oli aga kõigile selge, et tass on üks
vajalik asi, millest võib igaüks juua kas teed,
piima, kohvi, mahla või vett. Seda sai pärast
rühmaski proovida.
Suur tänu lastevanematele ja lasteaia
töötajatele, kes ei pidanud paljuks tassi lasteaeda
tuua ja nii lastele palju rõõmu valmistasid.

Juta KÕRTSINI

Aastavahetus
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EIDAPERE KOOL PIDAS PIDU!!!

Jõulud on jagamise aeg:
rõõmu, õnne, rahu
ja heade soovide aeg.
Oma kooliperet, lapsevanemaid ja
mõistvaid sponsoreid tervitab
Valtu Põhikool.
Helju ja Leon meenutavad hea sõnaga
kõiki abimehi, Kehtna Spordikooli tublisid
õpilasi ning valla sportlasi.
Mõnusaid jõulupühi ja käredat uue
aasta algust.
Häid jõulupühi ja õnnerikast uut aastat
kõigile Vastja küla elanikele.
Soovib perekond Aruväli
Häid jõulupühi, õnne ja tervist uuel,
2001. aastal teile, Astra Org, Tiiu Iling,
Jutta Jukk, Ene-Liis Velberg, Elli Aaste,
Laine Evart, Elsa Pärgma, Evi Arendi,
Arvo Joa ja Arvi Mobel.
Õnnitleb perekond Aruväli
Õnnitleme kõiki tublisid Kehtna valla
töötajaid saabuvate jõulude ja uue aasta
puhul.
Perekond Aruväli
Tubli sotsiaaltöötaja Mare Käpp!
Rõõmsaid jõulupühi ja kõiki
kordaminekuid uuel aastal.
Perekond Aruväli

Oli pime, soe ja veidi porine 2.
detsembri õhtu 2000. aastal. Viis
noormeest ekslesid mööda kolme maakonna teid
ega suutnud leida Eestimaa ühte väiksemat ja
hubasemat alevikku Eidaperet...
Samal ajal käis Eidaperes pidu, see kogus pärast
mõningast puhkeaega uut hoogu. Pidu, mille taolist
siinkandis polnud ammu korraldatud. Nimelt
tähistati Eidapere Kooli 145. aastapäeva. Kokku
olid tulnud rahvast üle kogu Eesti ja neid oli
rohkem kui iial arvata oleks võinud. Tagasihoidlike
arvestuste järgi tuli kokku 180-200 siin õppinud
või töötanud inimest. Arvestades, et oli laupäev ja mõnest Eesti paigast kohalejõudmine võtab
aega, alustati kell 12 päeval kokkutulnute registreerimisega. Tund hiljem (küll mõningase
hilinemisega, aga pidude puhul on see lausa normiks) tegid oma etteaste Eidapere Kooli tulevased
vilistlased – need, kes veel lasteaias käivad ja need, kel kooli lõpetamine ees seisab. Laste etteasteid
juhendasid Pille Bender, Kadri Väli ja Helgi Randla. Esinejad olid hingega asja kallal, sest ei
saanud ju oma latti lasta allapoole siin kunagi õppinute omast.
Järgnes sündmuse pidulikem osa. Vilistlased olid mõelnud, et mis kool see ilma oma liputa on
ja otsustasid selle kinkida. Lipu kujunduse osas ei olnud vaja kaua mõelda, sest õpetaja Eha
Orupõllu kavandatud kooli märk valgel taustal andis just selle mida vaja. Lipu õnnistas ja pühitses
Rapla koguduse õpetaja Mihkel Kukk, mille järel lipp pidulikult koolile üle anti. Nüüd on siis
Eidapere Koolil sümboolika “kohustuslike” elementide osas kõik olemas – märk (vapp), lipp ja
laul (hümn). Viimase on komponeerinud Olav Ehala isa Ludvig Ehala, kes laulu mõni aasta tagasi
meile üle andis. Kahjuks on ta juba manalamees.
Järgnesid sõnavõtud-tervitused. Õhkkond oli pidulik, pisut pinges, aga samas ka veidi
humoorikas. Vallavalitsuse poolt tervitas vallavanem Kalle Toomet ja andis omalt poolt üle uue
kauni kujundusega kooli välistahvli. Lähima naaberkooli Järvakandi Gümnaasiumi poolt esines
noor direktriss Aet-Triin Vasnu. Sellele järgnes meenutuste-sõnavõttude osa, kus liigutavate
lugudega esinesid siin töötanud inimesed – endine õpetaja Artur Luberg, vilistlane Aime Oole,
endised direktorid Mihail ja Armilde Avson ja kauaaegne velsker Eha Amor. Lõpetati lillede
üleandmisega kooli teenekatele töötajatele. Punkti pani direktori ettekanne kooli ajaloo mõningastest
faktidest, mille on kokku pannud Eidapere Raamatukogu juhataja Anne Idvand.

Café OLEE soovib kõigile
rahulikke jõule ning õnnelikku
aastatuhande algust!

Kehtna Aidale soovin
tublit vastupidamist, toredaid üritusi,
edu ja õnne uuel aastal!
Naabrinaine

Sportlikku aastalõppu ja lund kõigile
suusasõpradele, edu spordirahvale uue aasta
üritustel ja tahtmist kõigile enese tervise eest
hoolitsemiseks läbi spordi ja kehalise
aktiivsuse!
KESPO-klubi

Lilli Vastja külast!
Paksu rahakotti uuel aastal!
Elvi

Café OLEE AASTALÕPUPIDU

Armas proua Vivi!
Rahulikke jõulupühi!
Uueks aastaks mis küll sooviks
- oh, ei tea.
Sooviks kõike, mis on hea.
Sooviks rikkust, sooviks õnne,
aga tervist kõige enne!
Saatusekaaslane

30.detsembril algusega kell 21.00
Olete kutsutud veetma
aasta eelviimast õhtut!
Teid tantsitab ans. ANÉ & GUNN
/Viljandi, Gunnar Loho managment/
info tel 055 17 854 ja 053 982 811
Pääse 50 kr
P.S. J.Homenja vabandab Kehtna rahva ees,
et ei saa sel korral teid lõbustada, kuid
naistepäevapeol loodab teid kindlasti näha.

Sepitsusterohkeid jõulupühi ja
tegudeküllast uut aastat
soovib Müh-Mühhile
Nah-Nah

26. detsembril on jõuluvana päev ja õhtu
Café Olees. Jõuluvana ootab lapsi kell 14.00.
Jõulumees aga ootab emmesid-issisid kell
20.00.

Lugupeetud Keava eakad!
Soovime teile häid jõulupühi
ja tugevat tervist!
Kohtumiseni 28. detsembril kell 13.00
peol.
“Videviku” nõukogu

KESPO-klubi plaanib korraldada uue
aasta alguses võistlusi
sisejalgpallis,
korvpallis,
rahvastepallis.
Jälgige reklaami!

…Rõõm elust, aastast, päevast,
silmapilgust.
Rõõm sõbrapilgust,
mis Sind pehmelt puutub,
rõõm kuuseküünla kordumatust vilgust,
mis laste silmis tulevärgiks muutub.
Rõõm rahust maa peal,
südames ja kodus…
Soovime kõigile Kehtna väikestele ja
suurtele kauneid jõule ja palju tegusaid
tegemisi uuel aastal!
Kehtna Lasteaia “Siller” pere

Väikese valge bussiga
Tallinnast medaleid toomas
Pealinna jõuluturniirilt tõi esikoha Kehtnasse
Kristjan Nõulik, teise koha sai Johannes
Haasma, kolmandad kohad said Madis
Haasma ja Imre Kull.
Miks selline imelik sissejuhatus? Aga
sellepärast, et nüüd on jälle hea julge isegi
pealinna sõita - buss on remonditud ja uue
värvkatte all.
Treeneri ja maadluspoiste tänu on
pälvinud
* Ilmar Kell - OÜ Colormaster - kes teostas
tööd maadlejaile soodsa erihinnakirja alusel;
* Märt Riisenberg - Kehtna Mõisa OÜ kes on meid igati abistanud;
* Tanel Bulitko - Eesti Tõuaretajate Ühistu
- kes võttis meid kuulda ja täitis palved.
Suur aitäh! Häid jõule ja õnnelikku
aastavahetust!

Leon REITSAK
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Lelle

Lelle mõisa ajalugu

Algus 6. juuni ja 17. nov Valla Vaatlejas
Nii elas mõis oma igapäevast elu mõisas
väljakujunenud töörütmi järgi. Rahva jutu järgi
mõisatöölised kui ka ümberkaudsed talunikud
pidasid parun Ernst von H.H. suhteliselt heaks
paruniks, kellele ei olnud sihitud tööliste viha.
Kui algas 1905.a revolutsioon, läks hoogu
mõisate põletamine ja vaatamata kõigele põletati
maha ka Lelle mõis. Mõisa põletamisel oli
teeneid Tallinnast tulnud ässitajatel, kes
ässitasid kohalikku rahvast.
Pärast 1905. aastat sai mõisaomanikuks
parun Ernsti vanem poeg Theodor von
Hoyningen Huene. Theodor oli ametily advokaat
ja ehkki nimeliselt mõisaomanik, tegeles mõisa
tööde juhtimise ja mõisa taastamistöödega parun
Ernst von H.H ise. Mõis taastati veel samal
aastal. Tulekahjus sai kannatada ainult mõisa
peahoone. Kõrvalhooned jäid tulest puutumatuks. Mõisnik taastas ainult kahekordse maja,
elades pärast revolutsiooni ka ise oma perega
ainult praeguses mõisahoones, lõunapoolses
otsas.
1918.a saadeti Ernst von H.H. Siberisse, kust
ta oma Balti kodumaale tagasi pöördus ja siis
kohe Saksamaale sõitis. Huene suri 1931.a
küüditamise tagajärel saadud astmasse.
Parun Theodor abiellus Petrogradi aadlisoost
Olgaga. Nende 2 poega – Jura ja Vova
(Wladimir) kasvasid üles Lelle mõisas, hiljem
käisid Tallinnas koolis, aga koduks pidasid nad
Lelle mõisa. Nad võeti Saksa sõjaväkke.
Sõjaväes olles külastasid nad ikka Lelle mõisa.
Viimane Vova külaskäik oli 1995ndal aastal, mil
ta tundis huvi mõisa senise käekäigu vastu ja
lahkus siit pisarad silmis. Vova suri 1996. aastal
Saksamaal. Jura suri mõned aastad varem
Californias.
Kõige pikem valitsemisaeg Lelle mõsas on
olnud parun Huenedel. Huenede suguvõsal oli
Eestimaal kokku 12 mõisa.
Esimese Eesti vabariigi aegu, kui anti riiklik
korraldus müüa mõisamaad asunikutaludeks,
said mõisnikud ilmselt aru, et seda suhteliselt
väikest osa, mis nendele jäi, ei olnud enam mõtet
edasi pidada. Nii otsustaski parun Theodor
1925.a allesjäänud osa mõisast koos mõisa
keskuses olevate hoonetekompleksi, pargi ja
põlluga maha müüa. Lelle mõisa ostis 1,5
miljoni eest Vändrast pärit talupidaja Martin
Tetsmann.
Pool ostusummast maksti kohe ära,

ülejäänud pool jäi järelmaksu peale, mille nad
teatud ajavahemiku järgi Maapanga vahendusel
üle kandsid Saksamaale, Huenele. Viimane
võlasumma saadeti Saksamaale 1943.a. suvel.
Lelle mõisas algas ajajärk, kui endistel
mõisapõldudel ja endises mõisapargis alustas
tööd eesti talupidaja perekond. Mõisa keskusest
sai üks Eestimaa taludest, millel oli 24 ha
pargimaad, ülejäänud peamiselt põllumaa,
kokku ca 65 ha. Rahvasuus on see koht endiselt
Lelle mõisa nime all, ehkki ametlikes kirjades
kannab nime “Lelle talu”. Noore abielupaari,
Johanna ja Martin Tetsmanni, ees seisis
mõõtmatu hulk tööd ja organiseerimist, et viia
elu edasi mõisas, kus olid ainult tühjad hooned,
park ja põllud. Oli vaja kohendada kõrvalhooned
talupidamise tarbeks (tõllakuurid ümber ehitada
vilja- ja heinaküüniks, hobusetallid kohandada
loomalaudaks). Oli vaja muretseda
põllutööriistad, hobused ja loomad, oli vaja
tasuda võlga. Et kiiremini “jalgele saada”,
otsustasid Tetsmannid selle osa mõisa
peahoonest maha müüa, mis oli paruni poolt
taastamata jäänud. See oli mõisahoone
kõrvaltiib. See lammutati ja müüdi neile
talupidajatele kivideks, kes olid ostnud
mõisamaadest omale maad ja alustasid oma
kodu rajamist.
Paari aasta jooksul muretses Martin traktori
(mis oli esimene traktor Lelles) ja viljapeksumasina, millega aitas kõiki ümberkaudseid
põllupidajaid. Ümberehitustega ei jõutud veel
alustada, kui külmetuse tagajärjel Martin
Tetsmann haigestus ja suri 1929. aastal 38 aasta
vanuselt, jättes maha mõisa koos võlgadega ja
Johanna kahe väikese lapsega (Endel oli 1,5
aastane ja Kalju 4 kuune). Johanna Tetsmann
hakkas üksinda organiseerima ja juhtima elu
mõisas. Ehitati uusi ja kohandati ümber hooneid
vastavalt vajadustele. Majapidamist aitas edasi
viia 12 pealine piimakari, 4 hobust, peekonid ja
muud koduloomad, mis ajapikku oli muretsetud.
Ca 65 ha talu töödes oli vaja kasutada võõrast
tööjõudu. Selle suure talu tööst ja juhtimisest
jäi Johannal (keda kutsutu mõisa Annaks)
energiat ja tahtmist osaleda mitmesugustes
seltsides, võtta osa kursustest ja võistlustest,
mida tol perioodil Lelles sageli korraldati (näit.
perenaiste-, samariitlaste kursused, lüpsivõistlused jne.).
Järgneb

Lähenevad jõulud ja uus aasta. Mõlemad on ikka toonud inimestele helgust ja lootust. Ka
parimad soovid seotud nende pühadega. Õnnitlen kõiki meie õpilasi, õpetajaid ja töötajaid
läbi aegade ning soovin rõõmsaid jõule ning õnnelikku uut aastat. Samad soovid ka
lastevanemaile, Kehtna lastepäevakodu töötajaile ja lastele; spordikooli, kunstikooli ja Kehtna
MTK peredele, jalgpallikooli treeneritele, valla koolidele. Ei saa unustada ka kõiki
kaasaaitajaid ja kaasatundjaid Kehtna vallast ja volikogust, kooli hoolekogust, Triger-E-st,
Alnusest ja mujalt.
Meie head soovid kõigile edasipüüdlikele inimestele.

Toivo NIINEMETS
Kehtna PK

Kolmel päeval käisid kõik kooli lapsed taas pidulikel jõululõunail Kehtna Aidas
Neid lõunaid finantseerib ühiskondlik organisatsioon Hem och Samhälle Katrineholmist
eesotsas Gulli Holmiga. Tahame koos Kehtna Aidaga õpetada lapsi käituma pidulikemas
olukordades.
Võtan endale voli tänada abilisi Katrineholmist kõigi lastevanemate nimel.

Toivo NIINEMETS
Kehtna PK

Helve, Maie, Maia ja Hilja!
Et soojust õhkuks küünaldest
ja vastu säraks silmadest,
et rõõmu vaid tooks aasta uus
ja täituks iga unistus!
Endine naabrinaine
Tiigi tänava kõige kodusema kodu kõige
toredamatele koduhaldjatele!
Et su rõõmude maa
oleks ääretult lai,
kus iga päev liigud,
kõnnid ja käid.
Et su murede maa
oleks mägede taga
ja sinna su jaoks
ei leidukski rada.
Rõõmsaid jõulupühi ja mõnusat
aastavahetust!
Kodukoll
Austatud Ingliste, Hõreda, Pae ning Lau
küla noored ja vanad!
Kuuse lõhna tubadesse,
jõulurõõmu südamesse!
Uus aasta õnne toogu,
vana kaunilt meelde jäägu!
Valve Raplast
Valla Vaatleja toimetaja tänab toreda
koostöö eest ja soovib rõõmsat
aastavahetust. Aitäh Teile, Kalev Türk,
Leon Reitsak, Aino Tetsmann, Reet Nero,
Kersti Tehu, Natalja Kivimägi, Imbi
Kalberg, Leida Uusallik, Heik Past, Mare
Käpp, Kalle Toomet, Gunnar Kure,
Mariina Madisson, Tiit Leier, Krista Olesk,
Illar Olesk, Jaan Reim, Jaak Matkur, Ene
Sulg, Toivo Niinemets, Õie Paaslepp, Aime
Klandorf, Dzhanetta Zuzjonok, Eevi
Mahoni, Ebe Luige, Linda Saar, Rein
Järvik, Viktor Lepik, Margit Konno, Kaja
Mõtsnik, Ene Murd, Tarmo Murel Lelle
kooliperega, Mati Michelis, Tiiu Elvet,
Anne Reimann, Viive Karnau, Kristel
Murel, Arnold Pukk, Tõnis Blank, Elle
Roomets, Luule Bortnikov, Katrin Velleste,
Imbi Saar, Andres Saks, Juhan Hirson,
Juta Kõrtsini, Kehtna Hoiu-Laenuühistu.
Keava Rautsiku poe pere soovib oma
praegustele ja tulevastele klientidele häid
jõulupühi ja õnnerikast uut aastat.
Annele, Koidule ja Sepmani-perele
Kaereperest!
Küünlasära jõuluööks ja õnneleeki
uueks aastaks.
Sugulased Keavast
Vastutulelik ja abivalmis Peeter Kask
perekonnaga!
Rautsiku pood Keavast soovib teile
toredat aastavahetust. Vahuveini vanniga ja
piparkooke panniga!

Kultuur, teated
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Vaadates tagasi Raamatu Aastale
Kalendriaasta jõuab peagi lõpule, kuid Eesti
Raamatu Aasta kestab kuni järgmise aasta
aprillini.
Meie Presidendi sooviks Raamatu Aasta
avamiskõnes oli, et selle aasta tähendus jõuaks
mitte üksi suurtesse linnadesse, vaid iga
külakolkani ning ka väljapoole meie maa piire
- igale poole, kus eesti raamatut on loetud, tehtud
ja alal hoitud. Ja küllap see nii ongi.
* Meie valla raamatukogudele on see aasta
olnud huvitav ja mitmekesine. Nimetan siin vaid
mõned ettevõtmised, mis on aset leidnud:
raamatupäev Kehtnas, vanade raamatute
näitus Lelles, eesti lastekirjanduse varamu
tutvustamised Keavas, luuleõhtu Contraga,
muistenditeõhtu P.Pääriga teemal “Muistend
raamatus ja jututoas” jpt.
* Viimati Raamatu Aasta raames vallas
toimunud üritus oli 8. detsembril vallamaja
saalis. Suure piiblinäituse tõi meile Eesti
Piibliseltsi asutajaliige, Pärnu vangla kaplan
Roland Lõhmus.

Näitusel oli eksponeeritud üle 200 trükise piibleid, testamente, piibliainelisi trükiseid,
piibel pimedatele, lastepiibleid, usuõpetuse
raamatuid jpm - 21 keeles.
Piibel on maailmas vaieldamatult kõige
enam trükitud raamat. Selle raamatu abil on
meie esivanemad lugema õppinud, sellest
raamatust on oma ainese saanud tuntud
muusikud ja maalikunstnikud.
Piiblinäitust käidi uudistamas üksikult,
perekonniti ja klassiga.
* Eks seegi, et Ingliste ja Keava
raamatukogud said sellel aastal endile uued
kenad ruumid, on vallavalitsuse hoolitsus oma
inimeste eest ja see fakt, et vallas on suudetud
säilitada kõik 6 avalikku raamatukogu, räägib
iseenda eest.
* Alguses oli Sõna, ja Sõna oli Jumala juures
ja Sõna oli Jumal. Nii algab Johannese
evangeelium. Lugegem siis seda Sõna ajal, mil
ootame valguse võitu pimeduse üle.

Jutta JUKK

Kehtna raamatukogu sõpradele!
Jõulupühad on meie rahvakalendri järgi
kõige suuremad pühad. Kogu jõuluaja, eriti aga
jõululaupäeval ja vana-aasta õhtul ja ööl tuli
ohtrasti süüa - seitse, üheksa või kaksteist korda.
Söömisest loodeti rikkalikku toidulauda kogu
eelolevaks aastaks. Söömise tava on säilinud ka
tänapäeval, kuid kas just seitse, üheksa või
kaksteist korda me süüa jõuame, see on iseasi.
Kui jääb puudu uutest ideedest, mida pakkuda
jõulupühade ja vana-aasta õhtu lauale, kuidas
kaunistada kodu, tulge raamatukogusse, võibolla just siin on Teile uusi ideid selle aasta
pühadetoiminguteks. Lapsed, viimane aeg on
tulla otsima uusi jõulusalme, jõulujutte. Kõiki
seda kajastab praegu avatud raamatunäitus.
Raamatukogu on avatud nagu ikka.
Suletud on riiklikel pühadel 25. ja 26.
detsembril ning 1. jaanuaril. Lühemat tööpäeva
ei ole.
Sobiv aeg on tänada taas sponsoreid. Teie
majanduslik abi on tänapäeva tingimustes
teretulnud.
Suuremate ürituste läbiviimisel on oma

ruume pakkunud “Kehtna Ait”, pererahvas on
lahke ja ruumid mõnusad!
Ajakirjanduse tellimisele andsid oma panuse
(peale põhitellijate Kehtna Vallavalitsuse ja
Kehtna Majandus-ja Tehnoloogiakooli) Kehtna
Mõisa OÜ, mittetulundusühing (Tiiu. Iling
koostöös soomlastega) ja Ants Siitan. Aitäh ja
veel edukamat uut aastat Teile!
Uuel aastal esimest korda raamatukogusse
tulles, palume raamatute laenutamisel esitada
isikut tõendav dokument, lastel õpilaspilet.
See on vajalik lugejate registreerimisel ja nõusoleku lehe täitmisel.
Kellel on raamatud koju kauaks kätte jäänud, nüüd on küll viimane aeg need tagastada.
Ei saa ju uude aastasse minna vana võlaga!
Neile, kes tulevad veel enne pühi raamatukogusse, saame kohapeal öelda edasi oma
jõulutervitused.
Praegu tervitame kõiki meie lugejaid, ka
neid, kes meile sel aastal enam ei jõua.
.Mõnusaid hetki raamatuga!

Õie PAASLEPP

Detsembri ja jaanuarikuu kultuuriüritused vallas
22.12 kell 12.00 Pensionäride jõulupuu
Valtu Seltsimajas.
kell 18.00 Koduste mudilaste jõulupidu Valtu Seltsimajas.
24.12 kell 15.00 Ühissõit Rapla surnuaeda
ja kirikusse. Väljasõit Kumma külast kell 15.00.
26.12 kell 13.00 Eaka rahva jõulupidu
Eidapere Kultuurikeskuses.
28.12 kell 13.00 Mõttemängude päev.
Üritus noorukitele Valtu Seltsimajas.
29.12 kell 21.00 Ansambel Brandy 15.
aasta juubelipidu Valtu Seltsimajas.
31.12 kell 15.30 Väikelastele sõit vanaaasta lõkkele.
06.01 kell 21.00 Uusaasta karneval kõigile
Valtu Seltsimajas.
06.01. kell 15.00 Kolmekuningapäeva

pärastlõuna teetund Eidapere Kultuurikeskuses.
06.01 kell 18.00 Uusaastapidu kõigile Lelle
koolimajas Lelle Haridus- ja Kultuuriseltsilt.
19.01 kell 18.00 Salongitund Eidapere
Kultuurikeskuses. Külaline on oma laulude ja
maalidega Henry Laks.

Üritused Eidaperes
20. dets kell 17.00 koduste laste jõulupuu
21. dets kell 15.00 Meigi kiirkursus
”Jõulueelseid ilunnippe”.(võimalus ka osta).
26. dets kell 13.00 Eaka rahva Jõulupidu
06.01. kell 15.00 Kolmekuninga päeva
pärastlõuna teetund.
19.01 kell 18.00 Salongitund. Külaline oma
laulude ja maalidega Henry Laks

Kehtna Jahindusklubi juhatus soovib
oma liikmetele häid jõulupühi, uueks
aastaks teravat silma ja kindlat kätt!
Pr Mare Käpp, Keava lauljad,
pillimehed ja näitlejad!
Rahulikke jõulupühi, õnne ja tervist
uuel aastal!
Soovivad Eidapere pensionärid ja Helgi
Kuuskede kohinast,
kuukiirte helgist
saabub jõuluöö laul...
Toogu jõuluvana kõigile meie vallas,
eriti aga Eidapere rahvale, kallist
jõulurahu, sooja südant ja õnne algavaks
aastaks.
Eidapere lasteaia mudilased ja
mittemudilased
Las kostab kõrvu
jõulukella kaja
ja hinge hellaks muudab
härmas jõulupuu.
Te vana aasta saatke ära
nagu vaja
ja heade lootustega
võtke vastu uus!
Tervitan kõiki sõpru ja tuttavaid Rõue
ja Nadalama külast
Helju
Kallid Rõuekad!
Jõulurahu ja kodusoojust! Olge terved!
Meie Metsa tänavast
“Must kott” tänab Keavas perekondi
Pärgmaad, Jäätmaad, Ojaveed, Orni,
Rossi, Vaeva, Rennebaumi ja Romanovskit,
et leidsite aega ja pidasite vajalikuks
mind õigesse kohta toimetada!
Lugupeetud Kehtna Vallavalitsus!
Soovime kauneid jõule ja meeleolukat
aastavahetust!
Keava “Videvik”
Lugupeetud Eidapere pensionärid ja
Helgi Randla!
Täname hea vastuvõtu eest ning soovime
teile rahulikke jõule ja tugevat tervist, et
vastu pidada ka uuel aastal!
Keava isetegevuslased
Lugupeetud bussijuhid
Mati, Lembit ja Jaan!
Täname heasoovlikkuse ja
vastutulelikkuse eest.
Soovime teile ja teie peredele kaunist
jõuluaega, rõõmsat aastavahetust ning head
uut aastat!
Keava eakad ja isetegevuslased
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Teated, kuulutused& õnnitlused

Õ nnitleme
Las hällipäev toob kaasa
päiksekulda
ja õnnesoove südamlikke, häid.
Mis sest, et noorusesse tagasi
ei tulda
ja ainult mälestustes vanu radu
käid.
60
Mati Jõgi
09. detsembril Kaereperes
Arvi Spuhl
10. detsembril Kaereperes
Roose Kollo
17. detsembril Inglistel
Tamara Horn
17. detsembril Keavas
Evi Šmeiman
21. detsembril Kehtnas
Kalju Truuste
29. detsembril Kehtnas
Valentina Eilart
30. detsembril Kehtnas
65
Ainu Topasia
06. detsembril Inglistel
Jaan Reim
07. detsembril Lalli külas
Maimu Viikberg
30. detsembril Keavas
70
Melanie Peit
02. detsembril Lellaperes
Arnold Parts
07. detsembril Linnaaluste külas
Ervin Laar
20. detsembril Kehtnas
Leida Ehala
29. detsembril Lelles

Jõulujumalateenistus
Järvakandi Peetri

75
Adolf Valler
08. detsembril Lelles
Mall Lõunat
25. detsembril Kehtnas
Elsa Kaljula
26. detsembril LellapereNurme külas
Niina Puda
30. detsembril Kehtnas
Laine Randjõe
31. detsembril Keavas
80
Erna Märk
12. detsembril Kehtnas
85
Ella Jõulu
20. detsembril Lau külas
91
Anastasia Schuravleva
19. detsembril Põllu külas
92
Elmi Järvela
12. detsembril Saksa külas
93
Marie-Vilhelmine Piirsalu
15. detsembril Kaereperes
Linda Mahlapuu
16. detsembril Inglistel
95
Richard Allika
12. detsembril Pae külas

Registreeritud
sünnid

Gerda Metsallik
7. novembril Kaereperre
Rait Lohk
11. novembril Kaereperre
Mari Ann Karjus
12. novembril Kehtnasse
Alex Dneprovski
20. novembril Kehtnasse
Gerda Kukk
24. novembril Lau külasse
Susanne Tammaru
1. detsembril Kehtnasse

Jõuluvana tulek
Kaugel-kaugel metsateel
jõuluvana tuleb
siis kui kaunil jõulueel
õhtul silmad suled.
Päkapikud tulevad
ja käivad juba ringi,
toovad minu sussi sisse
imearmsa kingi.
/Liis Samon/
Anni Juuksur soovib
kõikidele oma klientidele
häid saabuvaid pühi.
Tel 051 72 744

Toimetaja Reet Langi tel 75 357, e-mail kehtna@estpak.ee

Koguduse kirikus (Kehtnas)
toimub pühapäeval,
24. detsembril kell 15
- esineb Kehtna segakoor.
Buss väljub Kehtnast MTK ehk
endise tehnikumi eest kell 14.30.

Jõuluaeg ja
aastavahetus Rapla
kirikus
* 23. detsembril kell 16
jõulukontsert - EKE Inseneride
Meeskoorilt J.Rheinbergi Missa
meeskoorile, orelile ja solistidele.
* 24. detsembril kell 12 IV
advendi armulauaga jumalateenistus - segakoor Cantus
kell 16 jõuluõhtu liturgiline
jumalateenistus - lastekoor
Maarjalill, Maarjakoor
kell 18 jõuluõhtu liturgiline
jumalateenistus - Rapla pasunakoor
kell 22 jõuluöö vigiilia ristimisega
* 25. detsembril kell 12 I jõulupüha armulauaga jumalateenistus - leeriõnnistamine, segakoor
* 26.detsembril kell 12 II
jõulupüha kontsert-jumalateenistus - Teaduste Akadeemia
meeskoor, Teaduste Akadeemia
naiskoor ja solistid esitavad
C.Saint-Saensi Jõuluoratooriumi
* 31. detsembril kell 12
armulauaga jumalateenistus ülevaade koguduse 2000.a. tegevusest - koguduse segakoor,
kell 23 aastavahetuse vigiilia
armulauaga - solist Merle Silmato
* 1. jaanuaril kell 12 Uusaasta
jumalateenistus
* 6.jaanuaril kell 12 Kolmekuningapäeva kontsert-jumalateenistus - Rapla Maarja-Magdaleena koguduse koorid laulavad
jõululaule

OÜ Rapla Uusapteek
Rapla, Viljandi mnt 72,
Lahti: E-R 9-19.
L 9-17, P 10-14
Häid jõule ja head uut aastat!
Pühade ajal oleme avatud:
24. dets 10-14,
25. ja 26. dets 11-14
31. dets 10-14,
1. jaan 2001. suletud.
Müügil: *retseptiravimid;
*käsimüügiravimid;
*imikuhooldusvahendid;
*apteegikosmeetika
*ravimteed

Täpsustus
Novembrikuu Valla Vaatleja
politseiteates oli ennatlik teade kod.
K.L. väidetava piirimärgi nihutamise ja sellega seotud maamõõtja
“apsu” kohta. Antud küsimus
kuulub keskkonnaameti ja valla
maakorraldusteenistuse pädevusse.

Kehtna
Majandus- ja
Tehnoloogiakool
annab teada,
et meie sööklast on
võimalik tellida
torte, kringleid, saiakesi,
igasuguseid kooke, slateid,
piparkooke, piparkoogi
tainast.
Tellida saab kas
kohapeal või õhtuti tel 75
165.
Koolivaheaegadel on
MTK söökla suletud.

Registreeritud surmad
Jumalateenistus Kehtna Valla
Hooldekodus toimub 26. detsembril kell 15.00. Teenib õpetaja
Mihkel Kukk.

Soovin osta
väiksemat maja Lelles.
Tel 051 44 042
Kaereperes endises töökojas
on nüüd kasutatud rõivaste,
mööbli, külmikute ja
elektripliitide kauplus.
Avatud E - L 10-16
Olete oodatud!

Salme Puuorg
(20.01.1936 - 11.11.2000)
Ingliste külast
Uno Tinits
(24.09.1929 - 24.11.2000)
Kehtna alevikust
Lea Kaal
(25.12.1933 - 08.12.2000)
Lelle alevikust
Linda Kallaste
(20.06.1922 - 12.12.2000)
Keava alevikust
Linda Malla
(27.09.1928 - 14.12.2000)
Keava alevikust

Trükkinud Vali Press Põltsamaa
Kujundus Kalev Türk tel 252 70669, e-mail viite@estpak.ee
Valla Vaatleja on avaldatud Kehtna valla mitteametlikul koduleheküljel http://www.hot.ee/vald

