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Kümme aastat hiljem
ehk Kehtna valla sünnipäevakonverentsist
Konverentsiks oli seda muidugi palju nimetada. Pigem meenutuste seminar.
Toimus Ingliste kultuuri ja hariduskeskuse sümpaatses saalis. Koos omade
ja sõpradega Rootsist. Teised sõbrad ei saanud tulla või jõudsid kohale
hiljem, kui õhtul sünnipäevatorti pakuti. Aga torti pakuti hoopis teises
kohas ja seal oli hoopis teine päevakord.
Kui vallavanem Kalle Toomet palus mul osaleda Ingliste üritusel ja teha
ettekanne valla esimesest kuuest eluaastast, siis olin kimbatuses. Kuidas
rääkida kuuest aastast 15 minuti jooksul? Kõigest ju ei jõua, kõike ei mäleta
ja kõik ei tule meelde. Püüan osa sellest, millest Inglistel rääkisin, ka Valla
Vaatleja lugejatele kirja panna.
Ja alustada tahtsin hoopis varasemast, pigem 1987.aastast. Siis oli
teatepulga üleandmise aasta. Eevi Mahoni – kauaaegne külanõukogu
esimees, läks pensionile ja tol ajal otsis partei uue esimehe kandidaadi. Oli
veidi tavatu, et mind, kui parteitut sellele kohale sobivaks peeti! Aga suur
tänu Eevi, Sulle! Külanõukogu oli just üleeelmisel aastal Eesti parimaks
pärjatud ja punalipu ning tuliuue Moskvitsiga auhinnatud. Kehtnat teati ja
õnneks teatakse ka praegu, 2001.aastal. See tuntus on paljude inimeste ja
paljude aastate töö!
Need aastad, mis eelnesid vallaks saamisele, olid samuti tavatud.
Tsiviilkaitseõppused, partei-majandusaktiivid, loomeliitude pleenum,
ärkamisajalaulud, rahvarinne, Justamendi laul “Maa tuleb täita lastega…”
1989.a. sündiski praeguse valla territooriumil üle 100 lapse. Sünnitunnistuste
pidulik kätteandmine kohe mitu korda aastas, sest muidu poleks jõudnud
… 1990.a. taasavati Keava algkoool, mis paraku praegu enam ei olegi kool.
Ostukaardid ja talongid, ehitusmaterjalide ja jõusööda jaotamine ja jälle
uued talongid. Kummaline mõelda, suhkrut sai 1990.a. maikuus 1,5 kg! Ja
soolatalong oli talong nr.1!
Omavalitsuseks saamine oli protsess. Detsentraliseeriti hulgaliselt
ülesandeid ja vastutust (raamatukogud, rahvamajad, kalmistud,
haridusasutused, sotsiaalhoolekanne, elamumajandus jne) ja tuli koostada
arengukava, mis praegu on väärt ainult ajaloo seisukohalt. 1990.a. oli suur
õppimise aasta, sest tegime tihedat koostööd Pirgu arenduskeskuse
sotsioloogidega. Kõike arengukavasse pandut hindas suur üleriigiline
komisjon ja Kadriorus oli vaja veel Ülemnõukogu Presiidiumi ees oma
seisukohti kaitsta. Siiski tunnistati, et alates 14.veebruarist 1991.a. on Kehtna
vallal omavalitsuslik staatus.
Aga see oli alles algus, sest 1991.a. alates tuli tegeleda kõigega ja seda
talongide ja kütusekriisi tingimuses. Esimesena likvideerus Lokuta kolhoos.
1992.a. oli rahareform. Edasi tulid reformid edukates Valtu kolhoosis ja
Kehtna NST-s. Vald sai endale kõik katlamajad koos tühjade mahutitega,
sest kütust ei olnud ja raha ei olnud ka… Kolhoos oli Valtu Spordimaja just
valmis saanud, see anti vallale üle. Koos rõõmude ja muredega. Tänaseks
on pool maja kapitaalselt remonditud, teine pool ootab remonti.
1994.a. oli edukas – Kehtnas asutati Flora jalgpallikool, Eidaperes sai
valmis kultuurimaja ja koolimaja. Täna vajab hoone põhjalikku remonti ja
ümberehitust. Nagu ka 1990.a. valminud Kehtna koolimaja, kus
lagunemisprotsess on võtnud võimust. Vaatamata heaperemehelikule
hoolitsusele.
1995.a. oli tohutu inflatsiooniaasta. Laenuprotsent oli inflatsioonist

väiksem ja vald võttis esimest korda pangalaenu, koguni kaks korda!
Esimene laenusumma maksti poole aasta jooksul tagasi. Vald sai endale
vapilooma – musta linnu hõbedasel väljal. Seitsme sinise tärniga, mis
sümboliseerivad seitset endist valda või vallaosa praegusel territooriumil.
Täna, 2001.a. on jutuks, et need seitse tükki võivad haldusreformi käigus
igaüks isekanti minna. Kuhu täpselt, sõltub rahvasoovist ja vabariigi
valitsuse tahtest.
1996.a. oli Kehtnas maakonna esimene KONTAKTMESS. Kehtna valla
ettevõtjad olid tehnikumi võimlas kogu pinna endale nõudnud, sest väljas
oldi vähemalt 40 firmaga! Vald toetas osalemistasuga ja korraldas pärast
ettevõtjatele vastuvõtu.
1996.a. oli jälle teatepulga edasiandmise aasta, sest mina olin väsinud
neist vallavanema aastaist. Palju vastutust ja energiat nõudev amet ning
uus töö Rapla maavalitsuses tundus ahvatlev olema. Sügisel sai
vallavanemaks Kalle Toomet, kes mitu aastat enne volikogu esimehe ametit
pidanud oli. Ma arvan, et Kalle on selle mitmetahulise tööga väga hästi
Jätkub 7. lk
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VALLAVOLIKOGUS
20.02.2001 istung. 19-st liikmest oli kohal 19.
Valla 2001.a.eelarve kinnitati 18 poolthäälega.
Otsustati Jaanimardi ja Põjha-Sõeru kinnistute
suhtes ostueesõigust mitte kasutada. Täiendati
vaba põllumajandus- ja vaba metsamaa taotlejate
I järjekorra nimekirja ja kinnitati II järjekorra
kokkulepetejärgne nimekiri (nimekirjad on
avaldatud 7. lk). Kokkuleppele mittejõudnute
suhtes otsustati maakomisjoni ettepanekul
kasutada nii eelistust vastavalt seadusele kui ka
enampakkumist maa taotlejate vahel. Arutusel oli
võimalus jagada haridus- ja kultuurikomisjon
kaheks komisjoniks: hariduskomisjon ja vaba aja
komisjon. Järgmiseks volikogu istungiks esitatakse volikogule tutvumiseks mõlema komisjoni
tegevusvaldkonnad. Alates 2001.a. toimub
hariduskulude finantseerimine ainult läbi valla,
mille katteks tehakse eraldused riigieelarvest.
Vastavalt sellele tuli kinnitada pedagoogide töö
tasustamise alused, et eraldatud raha seaduslikult
jagada. Räägiti veelkord haldusreformist. Volikogu
kinnitas oma varasemat seisukohta jääda
samadesse piiridesse või suureneda. Juhul, kui
valla territooriumi otsustatakse haldusreformi
käigus vähendada, pooldab volikogu Kehtna
valla ühinemist Rapla vallaga. Revisjonikomisjoni
esimees tegi kokkuvõtte Valtu Spordimaja
renoveerimise käigust ja projektist “Tagaaetav”.
Valtu Spordimaja renoveerimise käiku sundis
uurima lõpptähtaegade edasilükkamine. Komisjon
leidis, et majanduslikus mõttes ei saa väita, et
vald oleks saanud saamata tulu tõttu kahju, kuna
ujula käigus hoidmine läheb niikuinii kallimaks
kui selle kinniolek. Ehituse ajal tasus majanduskulud ehitaja. Kui vaadata 2000.a. spordimaja
eelarvet, siis vaatamata sellele, et asutus oli kaua
suletud, ületati planeeritud omalaekumine.
Rääkida võib moraalsest kahjust, rahalisi nõudeid
ei ole põhjust kellelegi esitada. Projektiga
“Tagaaetav” oli olukord siiani vastupidine.
2001.a. eelarve arutelu käigus selgus, et Raplamaa
Arengufond on eraldanud vallale raha, mille
hulgas on ka kate Rummu Jüri võlale (võlasumma
ligikaudu 176 000 kr, mis võib läbirääkimiste
tulemusena väheneda). Vallale on seega rahaline
probleem lahendatud. Aga küsimused jäävad?
Probleemiks kujuneb valla jäätmekäitluse
ümberkorraldamine alates 1.juulist 2001.a., kui
tuleb sulgeda valla prügilad, mis ei vasta
kehtestatud nõuetele. Lahendusena näeb
vallavalitsus elanikkonna teadlikkuse tõstmist,
propagandat lepingute sõlmimiseks jäätmekäitlus
ettevõtetega, kontrolli tõhustamist jäätmekäitluseeskirjade täitmise üle ja vajaduseleeskirjade
mittetäitjate trahvimist. Täiendati valla üldplaneeringut Taarikõnnu looduskaitseala osas
Kehtna valla territooriumil. Vallavalitsuse poolt
esitati volikogule tutvumiseks kolme uue seaduse
eelnõud: eluruumide erastamiseks (müügiks)
korraldatava avaliku enampakkumise lisatingimused, Kehtna turu eeskiri ja külavanema
(alevikuvanema) statuut. Reserfondide arvelt
eraldati raha Kehtna aleviku ühisveevärgi- ja
kanalisatsiooni arengukava tellimiseks. Lokuta
likvideeritud tuletõrjekomando auto GAZ-66
otsustati jätta Lokuta vabatahtliku komando
kasutusse. Kinnitati riiklike investeeringute
objektid aastateks 2002-2005. Lahendati avaldusi,
kuulati informatsioone.

Vallavolikogu
KEHTNA VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS

20.02.2001 nr 25
Seaduse “2001.aasta riigieelarve”
Kehtna vallale hariduskuludeks
määratud eraldistest
munitsipaalkoolide pedagoogide töö
tasustamise aluste kinnitamine

Võttes aluseks Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse
(RT I 1993, 63, 892; 1999, 42, 497; 79,730; 2000,33
195;54,349; õiend;95,611) § 45 lõige 2, Palgaseaduse
(RT I 1994, 11, 154; 1995, 12, 120; 1999, 29, 397;
2000, 10, 59; 40, 248) § 1 lõige 2 ja Vabariigi Valitsuse
määruse ”Seaduses “2001. aasta riigieelarve”” valla-ja
linnaeelarvete toetusfondi hariduskuludeks määratud
eraldiste jaotamise kord” (RT I 2001, 10, 46) Kehtna
Vallavolikogu otsustab:
1. Kinnitada seaduse “ 2001 aasta riigieelarve”
alusel Kehtna valla eelarvele hariduskuludeks
määratud eraldistest munitsipaalkoolide pedagoogide
töö tasustamise alused (lisatud).
2. Kinnitada Kehtna valla koolide pedagoogide
palgamäärad (lisatud).
3. Määrus jõustub tagasiulatuvalt 01. jaanuarist
2001.a.
Kinnitatud Kehtna vallavolikogu 20.02.2001
määrusega nr 25
1. ÜLDSÄTTED
1.1 2001.aasta on valla koolide õpetajate töö
tasustamise korrastamisel üleminekuperiood.
1.2 Õpetajate töö tasustamise aluseks on õpetajate
palgaastmestik.
1.3 Palgamäärad vaadatakse reeglina läbi üks kord
aastas koos järgmise aasta eelarve koostamise
põhimõtetega.
1.4 Kooli palgafondi planeerimisel võetakse
aluseks õpetaja ametijärkudele kinnitatud palgaastmed
ning neile vastavad palgamäärad, mille järgi arvutatakse
palgafond.
1.5 Kooli palgafondi kinnitamine toimub vastavalt
valla eelarve kinnitamise korrale.
1.6 Kinnitatud palgafondi piires võib määrata
lisatasusid, maksta preemiaid ja ühekordseid toetusi.
2. DIREKTORITE jaASETÄITJATE ÕPPEJA KASVATUSTÖÖ ALAL palgaastmed ning
vahetu õppe- ja kasvatustöö
2.1 Kooli direktori palga (astme) määrab
vallavalitsus tuginedes kooli hoolekogu ettepanekule.
Kooli direktori palgaaste on lähtudes õpilaste
arvust koolist järgmine:
alla 70 õpilasega kool või lasteaed-algkool 22;
70 - 120 23; 121- 300 27; 301- 600 29
2.2 Direktori asetäitja õppe- ja kasvatustööalal
palgaaste on üks kuni kolm astete madalam direktori
palgaastmest.
2.3 Kuni 69 õpilasega koolis arvatakse direktori
(juhataja) vahetu õppetöö tema tööaja hulka nädalas
sõltuvalt klassikomplektide koguarvust:
20 tundi ühe klassikomplekti puhul;
15 tundi kahe klassikomplekti puhul;
10 tundi kolme klassikomplekti puhul;
5 tundi nelja klassikomplekti puhul;
2.4 Kuni 69 õpilasega lasteaed-algkoolis arvatakse
direktori (juhataja) tööaja hulka vahetu õppe- ja
kasvatustöö lastega:
10 tundi õppe- ja kasvatustööd lasteaia osas või 8
tundi õppetööd algkooli osas 2-3 rühma ja klassiga
lasteaed-algkoolis;
6 tundi õppe- ja kasvatustööd lasteaia osas või 5
tundi õppetööd algkooli osas 4 rühma ja klassiga
lasteaed-algkoolis.
3. PEDAGOOGIDE PALGAASTMED
3.1 Kooli pedagoogi palgaastmed on järgmised:
nooremõpetaja
19
õpetaja
20
vanemõpetaja
22
õpetaja-metoodik
25
4.PALGAASTMETERAKENDAMINE
4.1 Õpetaja ametikohtade loomisel on aluseks
kooli õppekava tunnijaotusplaan ja Vabariigi Valitsuse
määrus, millega kehtestatakse lühendatud tööaeg
pedagoogikaspetsialistidele.
4.2 Õpetaja ametikoha palga määramisel lähtutakse
ametikohal nõutavast teadmiste ja oskuste tasemest.
4.3 Otsuse punktis 3 nimetatud palgaastmeid
kohaldatakse pedagoogidele, kellel on pedagoogi

kvalifikatsiooninõuetele vastav kõrgharidus.
4.420.02.2001 nr 25 Pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastava keskeriharidusega pedagoogi
palgaaste on kaks astet madalam sama ametijärguga
kõrgharidusega pedagoogi palgaastmest.
4.5 Õpetajana töötava isiku, kelle kvalifikatsioon
ei vasta pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele,
palgaaste on keskhariduse ja keskerihariduse puhul 14
ning kõrghariduse puhul 16.
4.6 Kooli õpetaja palgamääraks töötamisel
ringijuhina (koormusnorm 24) ja pikapäevarühma
kasvatajana (koormusnorm 30) jääb aluseks tema
pedagoogiline palgamäär.
5. LISATASUDE MÄÄRAMINE
5.1 Direktoril on õigus määrata aastaeelarves
töötasudeks ettenähtud summa piires lisatasusid
täiendavate tööülesannete täitmise ja nõutavast
tulemuslikuma töö eest, mis määratakse töö- või
kollektiivlepingus.
2.2 Kõikidele töötajatele ühesuguse põhimõtte
alusel makstavaid ühekordseid toetusi ja preemiaid
makstakse samal alusel ka direktorile.
2.3 Täiendavate tööülesannete täitmise ja
nõutavast tulemuslikuma töö eest pedagoogile lisatasu
maksmise määraks kuus on kuni 50 protsenti tema
ametikoha palgaastmele vastavast kuupalgamäärast.
6. LISATASU KLASSIJUHATAMISE EEST
6.1 Põhikooli astme klassis makstakse
klassijuhataja ülesannete täitmise eest pedagoogile 15
protsenti lisatasu tema ametikoha palgaastmele
vastavast kuupalgamääras.
7. KOOLI PALGAFOND
7.1 Kooli palgafondi arvutamisel võetakse aluseks
2000.a. 1.septembril moodustatud klasside arv,
haridusministri 15.09.1999 määrus nr 48 “Lasteaedalgkooli, algkooli, põhikooli ja gümnaasiumi
personali miinimumkoosseisu kinnitamine “,
käesolevas määruses kinnitatud minimaalsed
palgamäärad ning õpetajatele määratud nädalakoormus
tundides lähtuvalt klasside keskmisest täituvusest
järgmiselt:
klassi keskmine täituvus kuni 14 õpilast
koormusnorm 24 tundi
klassi keskmine täituvus 15 –20 õpilast
koormusnorm 23 tundi
klassi keskmine täituvus üle 21 õpilase
koormusnorm 22 tundi
Kui riigieelarvest vallaeelarvele eraldatav
toetusfond hariduskuludeks ei võimalda rakendada
klassi keskmise täituvuse alusel koormusnorme,
kasutatakse koormusnormi suurendamist kuni
maksimumini s.o 24 tundi.
8. TUNNIPALGA ARVUTAMINE
1.1 Tunnipalga arvutamisel lähtutakse kuu
keskmisest töötundide arvust:
40-tunnise üldtööaja puhul 168,6
35-tunnise üldtööaja puhul 147,7
32-tunnise üldtööaja puhul 134,9
30-tunnise üldtööaja puhul 126,5
9. TARIFITSEERIMISNIMEKIRI
9.1 Kool vormistab õppeaasta alguses
tarifitseerimisnimekirja, mille koostamise aluseks on
riiklik õppekava ning kooli aastaeelarves töötasuks
määratud summa.
9.2 Kool koostab tarifitseerimisnimekirja alusel
haridusministri kinnitatud vormi kohase koondtarifikatsiooni, mille esitab Kehtna Vallavalitsusele ja
nõudmise korral Rapla Maavalitsusele.
10. RAKENDUSSÄTTED
10.1 Töölepingu sõlmib ja lõpetab isik, kellel on
töötaja ametisse nimetamise ja ametist vabastamise
õigus (tööandja). Tööandja määrab töötaja palgaastme
ja ametipalga ning see fikseeritakse töölepingus. Kõik
töötaja töö tasustamise tingimuste muudatused
kajastatakse töölepingu muudatustes.
KEHTNA
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PEDAGOOGIDE PALGAMÄÄRAD
Palgaaste
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Palgamäär
2654
2850
3060
3760
4010
4300
4600
4920
5230

Palgaaste Palgamäär
23
5580
24
5940
25
6340
26
7505
27
7110
28
7520
29
8030
30
8540
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VALLAVALITSUSES
16. 01.2001
Anti nõusolek korteriomandi seadmiseks Lelle aleviku Jaama 2A ning
Kehtna aleviku Kooli 5, Kooli 7 ja Keava aleviku Koogimäe 12 majade
juures paiknevale katastriüksusele.Kinnitati 04.01.2001.a toimunud korterite
enampakkumise tulemused.Vallavalitsus nõustus Sooaluste küla Revali
5, 95 ha suuruse katastriüksuse ostueesõigusega erastamisega Enn Viitkari
poolt. Määrati teenindusmaa Kaerepere staadioni rajatiste aluseks ja nende
teenindamiseks vajalik teenindusmaa ligikaudse suurusega 3, 0 ha. Ehitise
aadressi korrastamisel muudeti Lelle aleviku Jaama tn 3 uueks aadressiks
Jaama 2A.
Vallavalitsus nõustus Kehtna Mõisa OÜ alkoholi jaemüügi tegevusloa
taotlusega .
22.01.2001
Vallavalitsus nõustus korteriomandi seadmisega Hertu küla Hertu 2
elamu juures olevale, Lelle alevikus Jaama tn 2A ja Keava aleviku Koogimäe
tn 14 katastriüksusetele. Nõustuti maa ostueesõigusega erastamisega
Rein Kaljula Kehtna aleviku Aiandi tn. 12 3276 m²: Alkoholi jaemüügi
tegevusluba ja kauplemisluba taotles ning sai OÜ Kehtenel. Vallavalitsus
kooskõlastas Eidapere metskonna pargi välispiiri kirjelduse ning arutles
valla kultuuri- ja spordinõukogu põhimääruse üle.
30.01.2001
Vallavalitsus tutvus keskkonnaspetsialist Jaan Reimi valla
jäätmemajanduse tulevikku puudutava ettekandega ja keskkonnainspektor
Ülari Luisu ettepanekuga kasutatud patareide kogumise alustamiseks.
Vallavara kindlustamine jaotati Sampo eesti Kindlustuse AS-i ja Bico-Leks
AS-i vahel.
Otsustati õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine või
kompenseerimine:
Aino Paveltsile Kastna küla
Riiumaa talu 57,48 ha
Ott Kurrikoff Vastja küla
Madise -Jüri 66 1,07 ha
Tõnu Lillsaar Koogiste küla
Saaremurru 110 0,4 ha
Heikki Kollo
Ingliste küla
Luhavälja A-27 2,10 ha
Vaido Argel
Lelle alevik
Ehituskrunt A-163 137 m²
Paul Argel
Veljo Kaal
Kastna küla
Kõrgepõlma II
20, 1 ha
Arvo Kästik Kastna küla
Kõrgepõlma I
20,7 ha
Nõustuti maa ostueesõigusega erastamistega:
Luule Kaljula
Lellapere- Nurme
Jõulu
1,74 ha
Mait Velleõu
Ingliste küla
Männiku
3806 m²
12.02.2001
Vallavalitsus nõustus õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamisega
või kompenseerimisega:
Raivo Viljak
Kenni küla
Kenni- Anso
28,03 ha
Imme Neare Ohekatku küla
Uuepõllu
16,0 ha
Kalle Saare
Reonda küla
EKO-135
5,96 ha
Eidapere alevik
Tõnu Klemmer Eidapere alevik
Ehituskrunt A-14 1707 m²
Margit Penkin Põrsaku küla
Hansukupja 17
0,67 ha
Valtu Spordimaja nõukogu ettepanekul viidi sisse muudatused eelmise
aasta novembris kinnitatud ujula kasutamise hindadesse. Alkoholi jaemüügi
tegevusloa said Madis Schmidt OÜ Eidaperest, H. E. S. OMA OÜ Kumma
külast, kauplemisload otsustati anda Oma poele, Lelle POÜ Rukki
kauplusele, Lelle Kaubanduse OÜ Perepoele. Anti nõusolek Lelle aleviku
Pärnu mnt 6A elamu katastriüksusele korteriomandi seadmiseks.
26.02.2001
Kinnitati Lelle Lasteaia hoolekogu koosseisus: Anu Meresma, Piret
Priivist, Mati Talu, Mariina Hansen, Tarmo Murel. Alkoholi jaemüügi
tegevusloa said OÜ Raadius ja FIE Olja Kannik. Vaadati läbi arupärimine
Kastna küla Vana-Alle müügi asjas.Nõustuti Kalevi ÜJP sõjalis-sportliku
võistluse läbiviimisega valla territooriumil.Kinnitati rida katastriüksuste
moodustamisi Otsustati õigusvastaselt võõrandatud maade tagastamine
või kompenseerimine:
Ants Lamp
Koogiste küla
Vanasauna
43,86 ha
Asta Vahtre Hiie küla
Jürimatsi I
52,16 ha
Aare Kimmel Kalbu küla
Räägu- Uuetoa
4,75 ha
Toomas Massov Saksa küla
Kõppo 31
26, 688 ha
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Kehtna Vallavolikogu kinnitas praeguseks Teie ees oleva eelarve
20.veebruaril ning see on vallavalitsuse praktilise tegevuse aluseks
valla kohaliku elu korraldamisel. Eelarve kogumaht 23 712 650
krooni on majanduselu korraldamiseks, lisandub 5 110 000
riigitoetusfondist hariduskuludeks, kultuuriministeeriumilt on
antud Valtu Spordimaja tarbeks 600 000 krooni.
Kui võrrelda käesoleva eelarveaasta tulubaasi üht suuremat
tuluallikat üksikisiku tulumaksu eelneva aastaga, siis vähenemine on
731 060 krooni, mis on põhiliselt tingitud füüsilise isiku tulumaksuvaba
miinimumi tõstmisega. Valla eelarve tulubaasi vähenemine on tingitud
ka esitatud tuludeklaratsioonide alusel isikutele tagasimaksete
suurenemise tõttu. Kui 1998.a. tulude deklareerimisel oli tagasimakse
323 000 krooni, siis 1999.a. deklareerimise alusel peeti kinni valla
tuludest tagasimaksetena 2000.aastal 821 000 krooni. Käesolevaks
aastaks riigieelarvest toetusena ettenähtud eraldiste maht ei ole piisav,
et täita vallale seadusega pandud ülesandeid. Eelarvelised kulud
aga on kasvanud, sõltumata olemasolevast tulubaasist, rahalistest
võimalustest. Kinnitatud eelarve muude vahendite arvelt tuleb
allasutustel saada kate elektri, kütte, telefoni hinnatõusule.
Vallavalitsuse nimel soovin eelarve kasutajatele mõistlikkust ning head
koostööd.

Leida UUSALLIK

KEHTNA VALLA
2001. a eelarve
(Kinnitatud volikogus 20. veebruar 2001.a)

TULUD
Osa
Ptk
2001.a. eelarve % eelarvest
011
01
Üksikisiku tulumaks
10 444 000 44,04
011
11
Maamaks
2 400 000
10,12
012
02
Riigilõiv
6 000 0,03
014
53
Ressursimaks
257 000
1,08
014
54
Jahirendis
8 000
0,03
014
70
Kapitalirent
61 920
0,26
016
Mittemaksulised tulud
3 584 615 15,12
014
Tulud varadelt
18 816
0,08
Vallavara müük(korterid,hooned,maa) 500 000 2,11
797
Raplamaa Arengufond
267 740
1,13
s.h. õpilastransport
45 840
159
03
Toetus riigilt
5 095 190
21,49
toetus riigeelarvest valla eelarvele 4 211 000
sõidusoodustus
407 190
valla teedele
305 000
koolitoiduks
172 000
01731
Arveldused teiste valdadega 100 000
0,42
Kassa tagavara
215 000 0,91
Aasta algusejääk
82 486
0,35
Aasta algusejäägist sihtotstarbeline 260 049 1,10
360
360 Omandireformireservfond 113 060 0,48
aasta alguse jääk
63 060
tulu
50 000
361
361 Eluasemefond
298 774
1,26
aasta alguse jääk
198 774
tulu
100 000

Kokku tulud
23 712 650 100,00
KULUD
2001.a.
seal hulgas
eelarve vallalt
oma eelarvest

Kogu
eelarvest %

HARIDUS
10 407 865 9 225 650 1 182 215 43,89
Laste arvud 1997/1998/1999/2000/2001
LASTEAIAD241/257/244/221/193/202
3 346 955 2 929 715 417 240 14,11
Kehtna 141/151/135/125/111/113 1 987 325 1 715 125 272 200
Valtu 33/43/37/30/34/39
493 635 435 835 57 800
Lelle 11/15/21/21 /14/17 203 005 180 105 22 900
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KEHTNA VALLA 2001. a eelarve
2001.a.
eelarve

seal hulgas
Kogu
vallalt oma eelarvest eelarvest %

Eidapere 31/32/32/31/23/23 494 900 450 900 44 000
Ingliste 25/16/18/16/11/9
168 090 147 750 20 340
KOOLID 760/789/810/798/792/790
3 765 110 3 103 800
661 310
15,88
Kehtna 321/331/364/342/345/347 1 528 820 1 158 720 370 100
Valtu 165/186/196/214/219/216 772 825 632 825 140 000
Lelle 111/110/102/102/91/91
564 020 498 520 65 500
Eidapere 104/108/102/101/104/104 708 820 643 820 65 000
Ingliste 31/25/25/27/33/32
190 625 169 915
20 710
HUVIKOOLID
723 675 620 010
103 665
Kunstide kool55/52/55/61 397 500 311 835
85 665
Spordikool102/125/91
326 175 308 175
18 000
Õpilastransport
453 030 453 030
s.h. Raplamaa Arengufondilt 45 840 45 840
Täiendõpe
25 000
25 000
Maakonna haridusüritused 25 000 25 000
Eraldised KOVi-dele haridusteenuste eest 1 005 520 1 005 520 4,24
sh Rapla Linnavalitsus
700 000 700 000
Juuru Vallavalitsus
200 200 200 200
Järvakandi Alevivalitsus
54 320 54 320
Kohila Alevivalitsus
20 000
20 000
Märjamaa Alevivalitsus
4 000
4 000
Tallinna Linnavalitsus
5 000
5 000
Vändra Alevivalitsus
10 000 10 000
Teised KOV
12 000 12 000
Laenude tasumine
718 165 718 165
1999.a. investeerimislaen
162 100 162 100
2000.a. investeerimislaen
64 065 64 065
Võlakirjad II
492 000 492 000
laen
480 000 480 000
intress
12 000 12 000
Hariduse reservfond
21 150 21 150
Koolisport
15 760 15 760
Laste toidutoetus
308 500 308 500
s.h. vallalt
136 500 136 500
riigieelarvest
172 000 172 000
KULTUUR
1 825 930 1 781 350 44 580
7,70
RAAMATUKOGUD
814 490
800 990 13 500
3,43
Kehtna
253 390 241 190
12 200
Keava
101 805 101 805
Valtu
141 855 140 555
1 300
Lelle
93 270
93 270
Eidapere
128 800 128 800
Ingliste
95 370 95 370
RAHVAMAJAD
512 100
481 020 31 080
2,16
Kehtna
91 560
89 060
2 500
Valtu
96 535
94 535
2 000
Lelle
43 840
32 000 11 840
Eidapere
280 165
265 425 14 740
Valla ajaleht
56 500 56 500
Kino
4 440
4 440
Valla kultuuriüritused
20 000
20 000
Maakonna kultuuriüritused 266 900 266 900
s.h.üleriigilise projekti “Rummu Jüri”
2000.a. kulude katteks
176 000 176 000
Laenude tasumine
151 500 151 500
1999.a. investeerimislaen 151 500 151 500
SPORT
1 942 110 1 104 590 837 520
8,19
Valtu Spordimaja
1 452 380 645 080 807 300
s.h. Valtu Pk võimla rent 87 000
87 000
Valtu Spordimaja ehitusviivis 30 220 30 220
Valla spordiüritused
55 000 55 000
Maakonna spordiüritused
25 500 25 500
FC Flora jalgpallikool
60 000 60 000
Laenude tasumine
319 010 319 010
1999.a. investeerimislaen 126 800 126 800
2000.a. investeerimislaen
192 210 192 210

SOTSIAALHOOLEKANNE 2 969 856 1 978 856 991 000 12,52
Valla Hooldekodu
1 541 060 550 060
991 000
s.h. Kalbu Hooldekodu 1 541 060 550 060
991 000
Valla sotsiaalhooldus
712 530 712 530
Sotsiaalteenistus
264 285 264 285
Koduteenused
247 295 247 295
Sotsiaaltoetused
144 960 144 960
Päevakeskused
55 990 55 990
s.h. Lastekeskus
18 565 18 565
Keava
13 465 13 465
Kehtna
21 960 21 960
Invaühing
2 000
2 000
Laenu tasumine(Võlakirja emit.) 716 266 716 266
laen
640 000 640 000
intress
76 266 76 266
MAJANDUS
2 304 950 1 987 950 317 000 9,72
Kalmistud
45 000
45 000
Heakord
339 000 332 000
7 000
s.h. Kehtna,Keava,Lelle
Kaerepere,Ingliste
Lokuta,Eidapere
Valla üldheakord
7 000
Tänavavalgustus
414 650 414 650
Remondi-ja hooldetööd
153 500 153 500
Energiakulu
261 150 261 150
Elektrikäit vallas
75 300
75 300
Saunad
10 000
10 000
s.h. Eidapere
10 000
10 000
Üld-ja detail planeerimine
75 000 75 000
Teed
1 000 000 1 000 000
Arengukava
21 000
21 000
Masuudi-ja soojamõõdikute laenu tasumine 310 000 0 310 000
Kehtna Elamu
310 000
310 000
WB masuudi laen+intress 250 000
250 000
Valla reklaam,esinduskulud
15 000
15 000
(messid, PR )
KESKKONNAKAITSE
213 305 155 805 57 500 0,90
Valla jäätmemajandus
65 000
65 000
Konkurss” Kaunis kodu”
10 000
10 000
Avalike veekogude korrashoid 50 000
50 000
Looduskaitse objektide korrashoid 11 000 11 000
Veterinaarteenistus ja reokollete likvid. 20 000 10 000 10 000
Ökovallad
15 000
15 000
Loodushoid
30 000
30 000
Lelle karjääri rekultiveerimine
12 305
-5 195 17 500
MEDITSIIN
105 840
105 840
0,45
VALITSEMINE
2 456 730
2 321 730 135 000 10,36
Vallavolikogu
204 300
204 300
Vallavalitsus( osak.92;93;96) 1 792 450
1 732 450 60 000
Maareform
339 980
264 980 75 000
Üldvalitsemine
120 000
120 000
Omavalitsuste liikmemaks ja ühistegevus 70 000 70 000
Valla 10.aastapäeva üritused 50 000 50 000
KORRAKAITSE
270 680 250 880
19 800
1,14
Tuletõrje
270 680 250 880
19 800
SIHTOTSTARBELISED ERALDUSED 260 050 260 050 1,10
aastalõpu jäägist
Eesti Raamatu Aasta
535
535
Vabade maade erastamise kulud 67 288 67 288
Valtu Spordimaja
137 809 137 809
s.h. kasutamata kapitaalremondi vahendid
52 109
sihtfinantseerimine(projekti vahendid)
85 700
Paluküla Spordibaas
31 086 31 086
Lelle kalmistu värava tellimustöö 10 000 10 000
Elekterside toetus maakonnast
814
814
Arengukava
9 118 9 118
Ingliste Algkooli haridusprojekt 3 400 3 400

Järg 7. lk

Seadus
KESKKONNAMINISTEERIUM
RAPLAMAA
KESKKONNATEENISTUS
Raplamaa omavalitsuste
Volikogude esimehed
23.02.2001.a. nr 1-1/159

Prügilate
sulgemisest
Jäätmeseadus lubab jäätmeid
ladestada ainult jäätmeluba omavatesse prügilatesse.
Raplamaal on välja antud:
·jäätmeluba OÜ Resk (11.
veebruarist 2000.a, reg nr 1) jäätmete
ladestamiseks Mäepere prügilasse
Rapla valla territooriumil ja Uhta
prügilasse Märjamaa valla territooriumil;
·jäätmeluba OÜ Järvakandi
Kommunaal (11.veebruarist 2000.a, reg
nr 4) jäätmete ladestamiseks Tupiku
prügilasse endise Järvakandi Klaasitehase territooriumil Järvakandi alevis.
On lubatud ja isegi soovitatav
jäätmete üleandmine nende ladestamiseks Järvamaal paiknevasse keskkonnakaitse nõuetele täielikult
vastavasse Väätsa prügilasse.
Loodna valda teenindav Ragn-Sells
Läänemaa on kooskõlastanud Raplamaa
jäätmete ladestamise Pullapää prügilasse Läänemaal.
Tõenäoliselt kuni 2006.aastani on
võimalik kokkuleppel OÜ Slops üle
anda vanarehve ladestamiseks OÜ Slops
ehitusjäätmete prügilasse Tallinnas,
Koplis.
Prügi ladestamine vanadesse,
jäätmeluba mitteomavatesse prügilatesse on keelatud ja karistatav.
Riiklikus prügilaregistris on arvel ka
kõik vanad, ammu suletud ja ladestamise
lõpetanud prügilad. Kahjuks sinna on
kantud ka loomade matmispaigad.
Edaspidi prügilate ekspluateerimise
ja sulgemise eeskirjade kehtestamisel,
mis valmistatakse ette Euroopa Liidus

kehtivate eeskirjade nõuete alusel,
nõuded prügilate sulgemise osas
oluliselt karmistuvad. Need prügilad,
mille kohta tehakse sulgemisotsus enne
eeskirjade jõustumist (eeldatavalt
juunis-juulis 2001.aastal) saab sulgeda
lihtsustatud korras: kattekiht võib olla
oluliselt õhem, ei ole vaja kasutada kilet,
võtta 30 aasta jooksul vee kontrollproove ja neid analüüsida, arvestades
seejuures siiski keskkonnaohutuse
nõudeid.
Lähtudes eeltoodust palume
omavalitsustel volikogus võtta vastu
otsus, mis tunnistab omavalitsuse
territooriumil asuvad jäätmeluba
mitteomavad prügilad ja kõik
matmispaigad suletuks.
Sulgemisotsuste kinnitatud koopiad
palume saata Raplamaa Keskkonnateenistusele.
Ühtlasi palume korraldada andmete
kogumine sulgemisotsuses toodud
prügilate seisukorra kohta: kas nad on
juba mullaga kaetud või vajavad veel
tihendamist ja katmist. Palume esitada
Raplamaa Keskkonnateenistusele eraldi
kirjaga andmed korrastamist-katmist
vajavate prügilate kohta. Andmetes
tuleb ära märkida prügila pindala ha või
ruutmeetrites, prügikihi paksus, oletatav
ladestatud prügi kogus, sulgemiseks
vajalik buldooseri töötundide arv ja
muud andmed, mis on vajalikud
sulgemiskulude määramiseks.
Palume omavalitsustel panna välja
prügi mahapanekut keelavad märgid ja
võimaluse korral takistada juurdepääs.
Jäätmeseaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 1 ja 3
alusel on jäätmemajandusega tegelemine
omavalitsuse ülesanne. Küsitud andmed
on vajalikud võimaluse korral lisavahendite taotlemiseks omavalitsuse
poolsetele kulutustele.
Lähtudes ülaltoodust palume otsida
võimalusi omavalitsuse haldusterritooriumil paiknevate prügilate
korrastamiseks ja katmiseks.
Lugupidamisega

Kehtna Vallavolikogule
Kehtna valla jäätmekäitluse
ümberkorraldamisest
Võttes aluseks Vallavalitsuse 30.01.2001 istungi ja vallavolikogu
keskkonnakaitsekomisjoni 13.02.2001 koosoleku seisukohad, palume
vallavolikogul langetada otsus järgnevates küsimustes:
1. Ellamaa ja Kokuta prügilate sulgemine ja nende territooriumite korrastamine
1.juuliks 2001 (nendele ei anna Raplamaa Keskkonnateenistus kasutusluba).
2. Aktsiaseltsil REY lõpetada tapajäätmete ja hukkunud loomade matmispaiga
kasutamine (asub lähemal elamule, kui lubavad kehtivad normid; kasutamisel ei
täideta kehtestatud eeskirju), territoorium korrastada vastavalt kehtivatele nõuetele.
Meetmed jäätmekäitluse korrastamiseks:
1. Elanikkonna keskkonnateadlikkuse tõstmiseks koostada ja välja anda
teatmik (voldik) jäätmete käitlemise kohta, tagada selle jõudmine iga majapidamiseni;
organiseerida keskkonnakaitsega seotud üritusi eri vanuserühmadele.
2. Koostöös alevike nõukogudega ja külavanematega propageerida elanikkonda
sõlmima lepingut jäätmekäitlusettevõtetega.
3. Organiseerida kohtadel toimuvatele heakorrastuspäevadele
transportvahendeid jäätmete äraveoks.
4. Tõhustada kontrolli jäätmekäitluseeskirjade täitmise osas.

8.jaanuarist on
valla keskkonnainspektor
ÜLARI LUISK.
Ennast tutvustab ta nii:
Olen sündinud 30. novemberil.1969.
a. Raplas ja kasvanud Keavas, kus elan
ka praegu. Abielus, peres kolm last.
Olen lõpetanud Valtu 8-kl Kooli ja
Jäneda Sovhoostehnikumi agronoomia
eriala. Töötanud agronoomina ja saatuse
tahtel ka Rapla Kriminaalpolitsei
inspektorina. Lõpetanud Tallinna
Politseikoolituse. Lisaks kõigele on veel
kindlustusalaseid kahjudekäsitlemise ja
kahjunõete esitamise töökogemusi.
Valla keskkonnainspektori põhilisteks tööülesanneteks on mul
kontrollida keskkonnaalastest õigusaktidest kinnipidamist, korraldada valla
haldusterritoorimil jäätmealast tegevust,
keskkonnamõju hindamine ja mitmete
lubade kooskõlastamine, keskkonnaalaste ettepanekute tegemine. Hetkel

SAAGEM
TUTTAVAKS

osalen ka Eesti Keskkonnainstituudi ja
Keskkonnaministeeriumi
poolt
korraldatud keskkonnamõjude hindamiste korraldamise kursustel, mille
läbiviijaks on Tallinna Tehnikaülikool.
Meeldivate kohtumisteni.

Hetti Kask
Juhataja

JÄÄTMED
Sedamööda, kudas suureneb jõukus
ja tõuseb elatustase, kuhjub nüüdisaegses asulates, külades päev-päevalt üha rohkem tahkeid jäätmeid,
millest piisaks isegi Hiina müüri
ehitamiseks.
On kombeks teatud asjameestel
välja arvutada keskmiseid näitajaid ja nii
ongi välja arvutatud, et inimene tekitab
päevas umbes 3 kg heitmeid, mida on
peaaegu kaks korda rohkem kui
viiskümmend aastat tagasi. Visatakse ära
konservipurke, karpe, klaas- ja
plastmasspudeleid, kartongi, purunenud
ja oma aja minetanud tarbeesemeid,
roiskunud toitu, vanu autokumme ning
isegi autokeresid.
Prahiuputusega võideldakse päevpäeva kõrval igal pool: prügi tuleb
kokku koguda, ära vedada, maha panna
ja ära mahutada. Prügiga täidetakse tiike
ja soid, püstitatakse kunstlikke mägesid,
täidetakse mägedevahelisi orge. Ikka jälle
tuleb otsida uusi ja kaugemaid kohti
prügi mahapanekuks ja nii tekivad
metsade alla prügiväljad.
Et heitmetega pole võimalik katta
järjest uusi maastikke, siis on tekkinud
vajadus vahetada praegune lühinägelik
prügi avaladestamine välja mõne uue,
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parema jäätmetest vabanemise mooduse
vastu, vältimaks õhu ja maapinna
saastamist ning kaitsmaks inimese
tervist.
Prügiga pole praegusel ajal lihtne
toime tulla. Metallkarbid ja konservipurgid säilivad isegi mahamaetult
aastaid. Klaaspudelitele ei tähenda tuli
midagi. Hulk esemeid on valmistatud
hävimatust plastmassist, mõned
eriplastmassidest mahutid aga eritavad
ümbrusesse kloraate, mis ajavad
prügipõletusahjud rooste.
Nakkust kandvad bakterid vohavad
roiskunud toidus ja levivad prügimägedel elutsevate putukate, usside ja
näriliste abil kõikjale.
Läbi prügimägede nõrguv vesi
saastab jõgesid ja ka vihm aitab bakteritel maasse imbuda, kust nad põhjavette satuvad.
Prügi põletamine on kurjast, sest
siis muutuvad tahked jäätmed gaasilisteks (pean siin silmas suuremahulist
põletamist), mis õhu hingamiseks veelgi
vähem sobivaks teeb. Prügi põletamisel
tekkiv suits tuleks juhtida läbi puhastusseadmete, et eemaldada sellest gaase ja
tahma. Seejärel lastakse kahjutu suits
atmosfääri.

Kahjuks vabanetakse prügist uut
moodi väga vähestes kohtades. Uute
meetodite kohaselt tuleks pressitud ja
peenestatud prügi tasaseks rullida,
seejärel puhta pinnaskihiga katta ja
pärast veelkord kõik üle pressida. Nii
saab vähendada prügi mahtu, ära hoida
ebameeldivate lõhnade levikut ja takistada näriliste ning putukate paljunemist.
Sel viisil töödeldud prügi mahapaneku
kohti saab pärast uuesti haljastada.
Suur abi on ka prügi sorteerimisest
ja korduvkasutamisest. Kõigepealt
eraldatakse kasutuskõlblikud jäätmed
kasutuskõlbmatutest ning sorteeritakse
välja metallid ja klaasesemed, mida saab
samuti taaskasutada. Kasutamiskõlbmatud jäätmed põletatakse.
Eelnev jutt on ilus teooria. Kuidas
siis meie valla elanikud saavad
käideldud oma elutegevus protsessis
tekkivad jäätmed?
Eesti
Vabariigis
kehtib
Jäätmeseadus (RT I 1998, 57, 861; RT I
1999, 23, 353) §21 lg.1 kohaselt on
Kehtna Vallavolikogu vastuvõtnud
määruse nr 11 18. aprillist 2000.a.
“Kehtna valla jäätmehoolduseeskiri”
mis on avaldatud ka Valla Vaatlejas (nr.
4, 5. mai 2000.a.).
Alljärgnevalt tooksin välja
jäätmehoolduseeskirjast mõningad
punktid, mida peaksid kindlasti teadma

Kehtna valla territoorjumil kinnistute
haldajad.
Jäätmeseadus ja jäätmehoolduseeskiri on kohustuslik täitmiseks
kõigile juriidilistele ja füüsilistele
isikutele, kes viibivad Kehtna valla
territooriumil.
jäätmed – mis tahes vallasasjad,
mille nende valdaja on kasutuselt
kõrvaldanud või kavatseb seda teha või
on kohustatud seda tegema;
ohtlikud jäätmed – mürgisuse või
muude omaduste tõttu raskesti ohutuks
tehtavad või muul moel keskkonnale ja
inimeste tervisele kahjulikud jäätmed,
mis vastavalt jäätmeseaduse paragrahvile 25 nõuavad erimenetlust nende
käitlemisel;
1. tavajäätmed – kõik jäätmed, mis
ei kuulu ohtlike jäätmete hulka;
2. olmejäätmed – kodumajapidamises, asutustes, koolides ja kontorites
ning muudes kohtades tekkivad jäätmed;
3. jäätmetekitaja – isik, kelle tegevuses tekivad jäätmed või isik, kelle
sihipärase tegevuses tulemusel jäätmete
olemus või koostis muutub;
4. jäätmevaldaja – jäätmetekitaja või
muu isik, kelle valduses on jäätmed;
5. jäätmekogumisvahend – kotid,
konteinerid, mahutid jm, kuhu kogutakse territooriumil tekkinud jäätmed;
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6. jäätmekäitlusettevõte – spetsialiseeritud
ettevõte, mis omab jäätmeluba või on kantud
jäätmeregistrisse;
7. vanapaber ja papp – puhas ja kuiv tarbimisest
kõrvaldatud paber ja papp;
8. vanametall – kõik metallijäätmed, metallist
esemed ja metallpakend (v.a ohtlike ainete pakendid,
mis tuleb üle anda ohtlike jäätmete käitluse litsentsi
või luba omavale ettevõttele);
9. tootmisjäätmed – toodangu valmistamisel
tekkinud jäägid, mida oma tekkekohas antud
tehnoloogilises protsessis ei ole võimalik kasutada.
10. Jäätmete nõuetekohase käitlemise eest
vastutab jäätmevedaja. Kui jäätmevedajat ei ole
võimalik kindlaks teha, korraldab jäätmete kogumise,
sorteerimise ja veo territooriumi valdaja. Kui on
tegemist keskkonnareostusega ja jäätmevaldajat ei ole
võimalik kindlaks teha, lähtutakse reostuse
likvideerimisel jäätmeseaduses kehtestatud nõuetest.
Avalikesse kohtadesse (pargid, kalmistud jm) paigutab
kogumisvahendid vallavalitsus või organ, kes neid
alasid haldab. Kaupluste ja söögikohtade juures peab
nende lahtioleku ajal olema prügiurn. Avalike ürituste
paigad varustab prügiurniga ürituse korraldaja, kes
likvideerib järgmiseks päevaks kogu ürituse käigus
tekkinud prügi ja vastutab ürituse lõppedes
territooriumi korrasoleku eest.
11. Territooriumi valdaja on kohustatud korraldama jäätmete kogumist oma kinnistul. Selleks on vaja
paigaldada jäätmekogumisvahendid ning toimetada
jäätmed ladustamise kohta ise või kasutada
jäätmemajandusele spetsialiseerunud ettevõtte
teenust. Ladustamine ja veoteenus on tasulised.
12.Territooriumi valdaja on kohustatud hoolitsema
jäätmete sorteerimise eest nii, et taaskasutatavad
jäätmed, ohtlikud jäätmed ja muud erikäsitlust vajavad
jäätmed hoitakse teistest eraldi.
13. Kogumisvahenditena on lubatud kasutada
jäätmekotte,jäätmekonteinereid
14. Tuhk kogutakse kaanega kaetud mittepõlevast
materjalist tuhanõusse. Jahutatud või niisutatud tuhka
võib panna olmejäätmete kogumisvahendisse
vastupidavas pakendis või komposteerida Tuhk ei
tohi põhjustada tuleohtu.
15. Ohtlikele jäätmetele peavad olema eraldi
kogumisvahendid.
16. Jäätmevaldaja on kohustatud korraldama
jäätmete üleandmise jäätmeluba omavale või
jäätmeregistris registreeritud jäätmekäitlejale või
taaskasutama või kõrvaldama jäätmed vastavalt
jäätmeseaduse nõuetele.
17. Alevike olmejäätmevaldajad on kohustatud
liituma korraldatud olmejäätmeveoga, sõlmides
sellekohase lepingu vallavalitsusega või tema poolt
seadusega ettenähtud korras valitud jäätmeluba omava
või jäätmeregistrisse kantud ettevõttega.
18. Kui kinnistu valdaja transpordib ise oma
jäätmed prügilasse, peab tal olema prügila valdaja poolt
välja antud kviitung jäätmete üleandmise kohta.
Kviitungit tuleb alal hoida viis aastat.
19. Valla haldusterritooriumil tegutsevad
ettevõtjad peavad esitama vallavalitsusele jäätmekava,
mis käsitleb ettevõtja tegevus seotud jäätmekäitlust.
20. Kinnistul võib kompostida taimse päritoluga
jäätmeid (taimejäätmed, rohi, puulehed jm)
kompostikohtades, mis tuleb paigutada nii, et see ei
põhjustaks ohtu keskkonnale ega tervisele. Taimsete
ja loomsete toidujäätmete kompostimine on lubatud
ainult kinnistes kompostrites, kuhu ei pääse linnud
ega loomad. Kompostihunnik peab asuma kaevust
vähemalt 15 meetri kaugusel. Kompostihunniku
paigutamisel kruntidevahelisele piirile tuleb selleks
kokku leppida naaberkrundi valdajaga. Alevikes ei tohi
kompostihunnik asuda tänavapoolses eesaias lähemal
kui viis meetrit krundi piirist.
21. Lahtises tules on lubatud põletada oksi ja risu
väikestes kogustes ajavahemikus 1. novembrist kuni
1. maini vaikse ilmaga kõiki tuleohutusnõudeid
järgides. Igasugune omavoliline jäätmete põletamine
väljaspool kinnistu piiri on keelatud. Oksi ja risu tohib
põletada välikaminas. Autokummide, plastmasside,
õlide põletamine ilma vastava loata on keelatud.
22. Alevike aiamaadel tohib sõnnikut laotada ainult
sulanud maale ja see ei tohi põhjustada ohtu
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keskkonnale. Säilitamisel peab sõnnik olema
kompostitud ja kaetud mulla või kilega.
Sõnnikukomposti aunade puhul kehtivad samad
nõuded, mis esitati jäätmetest valmistatud komposti
säilitamisel. Kinnistul, kus peetakse koduloomi
(lehmad, lambad, sead) peab olema välja ehitatud
sõnnikuhoidla. Lahtise sõnniku hoidmine kinnistul on
keelatud
23. Sõnniku, vedelsõnniku ja virtsa laotamisel
põldudele tuleb järgida üldisi veekaitse eeskirju ja
tervisekaitse ametkonna määrusi. Sõnniku,
vedelsõnniku ja virtsa laotamine lumele või külmunud
pinnasele on keelatud.
24. Heitvee ja fekaalide kogumise kaevud ja
püüdurid peavad põhjavee reostuse vältimiseks olema
vettpidav. Kinnised kaevud peavad olema
ventileeritavad.
25. Kuivkäimla sisu tohib maasse kaevata
hilissügisel. Käimla sisu laialilaotamine on keelatud.
26. Ohtlikud jäätmed tuleb eraldada teistest
jäätmetest, jäätmekäitluses tuleb vältida ohtlike
jäätmete segunemist inertsetega ja omavahel. Ohtlikele
jäätmetele peavad olema eraldi kogumisvahendid.
27. Kinnistu valdaja vastutab ohtlike jäätmete
ohutu hoidmise eest kuni üleandmiseni vastavasse
kogumispunkti või ohtlike jäätmete käitluslitsentsi
omavale jäätmekäitlusettevõtjale.
28. Vallavalitsus korraldab oma haldusterritooriumi
kodumajapidamises tekkivate ohtlike jäätmete kogumist
ja nende üleandmist jäätmekäitlejale.
29. Füüsiline isik peab toimetama oma
majapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed (patareid,
akupatareid, õlid, õlifiltrid, ravimid, kemikaalid, värvija lahustite jäägid jm) vallavalitsuse poolt määratud
kogumispunktidesse.
30. Ehitusjäätmeid ja väljakaevatud pinnast võib
vallavalitsuse loal kasutada territooriumi täiteks.
31. Jäätmekäitluse kulud kannab jäätmevaldaja või
seadusega sätestatud juhtudel isik, kelle valduses
käideldavad jäätmed on olnud.
32. Kõik füüsilised ja juriidilised isikud on
kohustatud andma teavet jäätmekäitluse üle järelevalvet
teostavatele ametnikele käesoleva eeskirja nõuete
täitmise kohta.
33. Jäätmetekitaja on kohustatud säilitama jäätmete
nõuetekohast kogumist või üleandmist kajastavaid
dokumente viie aasta jooksul ning esitama need
jäätmekäitluse üle järelevalvet teostavale ametnikule
viimase nõudmisel.
34. Eeskirja täitmist kontrollivad ning rikkumise
eest karistusi määravad vallavolikogu poolt määratud
keskkonnainspektorid või teised haldusõiguserikkumiste seadustiku alusel nimetatud isikud.
35. Eeskirja rikkumise eest määratud halduskaristuse peale võib edasi kaevata haldusõiguserikkumiste seadustikus ettenähtud korras 10 päeva jooksul
arvates otsuse kättesaamisest.
36. Käesoleva eeskirja mittetäitmisel kannavad
süüdlased rikkumise asjaoludest sõltuvalt tsiviil-,
haldus- või kriminaalvastutust tulenevalt jäätmeseaduse
paragrahvist 48.
37. Ebaseaduslikult keskkonda viidud jäätmetest
tekkinud keskkonnareostus ja -kahjustused likvideeritakse nende tekitaja kulul.
38. Kui reostuse tekitajat pole võimalik kindlaks
teha, korraldab reostuse likvideerimise reostatud
kinnisasja omanik, kandes reostuse likvideerimisega
seotud kulutused.
39. Käesoleva eeskirja nõuete rikkumise korral
rakendatakse rikkuja suhtes seadusandlusega
kehtestatud sanktsioone.
Tavajäätmete prügila:
Meie vallale on kõige ligemal
Mäepere prügila Ülejõe külas. Teenindab OÜ Resk
Lahtioleku aeg
1. apr–1. okt
1. okt–1. apr
E, K, R 8.00–17.00 E, T, K, N, R 8.00–17.00
T, N
8.00–19.00
L 10.00–14.00
L 8.00–14.00
2. Jäätmete vedu: OÜ Resk Sauna 2, 79513 Rapla,
tel 57 140 Juhataja Raivo Erm, tel 55 352, 251 30 212
Ragin Sells Eesti AS Suur-Sõjamäe 50 Tallinn, tel
82 800 2800

3. Vanapaberi ja papi kogumise konteinerid:
Kehtna al, Staadioni tn parkla, Kehtna al, Kooli tn
4. Klaastaara, tetrapakendi, plasttaara ja
alumiiniumjoogitaara konteinerid: Eidapere
kauplus «Paju» juures, Lokuta külas Lelle rahvamaja
juures, Kehtnas kauplus «Õie» parklas, Kehtnas Kooli
tn, Kaereperes Saare tn parklas
5. Ohtlike jäätmete tasuta vastuvõtt
elanikkonnalt: Rapla, Talve 4, avatud T, N 9.–16.,
Järvakandi, Tallinna mnt 33 hoovi pool
6. Ohtlike jäätmete vastuvõtjad ja käitlejad
väljaspool Rapla maakonda: Masp AS, Laki 25,
Tallinn, tel 26 393 034, Eco Pro AS, Rävala 8, Tallinn,
tel 26 314 233, Kesto AS, Paljassaare põik 9a, Tallinn,
tel 26 395 222, 251 65 545, Reci Eest AS, Ravi 19–7,
Tallinn, tel 26 313 310, 250 52 278 (Õlijäätmete
utiliseerimine, reopinnase komposteerimine),
Tallinna Ohtlike Jäätmete Kogumiskeskus SuurSõjamäe tee 37/39, Tallinn, tel 26 604 598
Võetakse vastu: õlid, happed, orgaanilised lahustid,
värvid, kemikaalid, loomsed jäätmed, taimsete ja
loomsete rasvade töötlemise jäägid.
Ettevõtted saavad ohtlikke jäätmeid jäätmekäitluseks üle anda eespool toodud ettevõtetele.
Jäätmekäitlus on tasuline. Jäätmeseaduse nõudele
vastavalt peab ettevõte jäätmed liikide järgi eraldama
ning märgistama ja saama vastuvõtjalt kviitungi jäätmete
üleandmise kohta.
Mida peab siis tegema jäätmetekitaja või valdaja,
et ei tekiks probleeme? On vaja ettevõtetel koostada
jäätmekäitluskava vastavalt Jäätmehoolduseeskirja
punktile 11 ja esitama selle vallavalitsusele. Vastavad
meeldetuletused on vallavalitsus ettevõtetela ka
kirjalikult saatnud.
Kinnistute omanikel või haldajatel on soovitav
sõlmida leping jäätmekäitlusettevõtega, või
transportida ise oma jäätmed prügilasse, kust saab
prügila valdaja poolt kviitungi jäätmete üleandmise
kohta. Kviitung tuleb alal hoida vähemalt viis aastat.
Mida saab põletada, seda võib väikestes kogustes
põletada oma aias vaikse ilmaga, kindlasti jälgides
tuleohutus nõudeid. Mida annab komposteerida, see
komposteerida. Kontrollimisel peab kinnistute omanik
või haldaja tõestama, mida ta oma jäätmetega teeb.
Kehtna valla haldusterritooriumil ei ole
ühtegi kehtivatele nõuetele vastavat tegutsevat
prügilat.
Kui on tuvastatud isikud, kes on viinud jäätmed
selleks mitte ettenähtud kohta või nad tabatakse teolt,
saab neid karistada sellise tegevuse seest
Haldusõigusrikkumisseadustiku § 59 “ Jäätmete
käitlemise korra rikkumine” alusel, mis sätestab:
Jäätmete käitlemise korra rikkumise eest määratakse
rahatrahv kuni kaheksakümne päevapalga ulatuses.
Selle paragrafi järgi võib karistada kohaliku
omavalitsuse volikogu poolt volitatud ametnik. (Praegu
loetakse päevapalga määraks 53 krooni - seega oleks
nimetatud trahvi suurus kuni 4240 krooni).
Kehtna Vallavalitsus kavandab lähiajal paigaldada
suurematesse asulatesse patareide kogumiskonteinerid,
millede täpsed asukohad teatame siis, kui need on
paigaldatud.

Ülari LUISK

Vallavolikogu
KEHTNA
VALLAVOLIKOGU

OTSUS
20.02.2001 nr 82
Vallavolikogu 20.06.2000
otsuse nr 46 “Vaba põllumajandus- ja vaba metsamaa erastamise I
järjekorra taotlejate nimekirja
kinnitamine” täiendamine
Võttes aluseks maareformi
seaduse § 23¹ lõike 2 ja 23² lõike 2
Kehtna vallavolikogu otsustab:
kinnitada vaba põllumajandusja vaba metsamaa I järjekorra
taotlejate nimekirja alljärgnevad

KEHTNA
VALLAVOLIKOGU

OTSUS
20.02.2001 nr 83
Vaba põllumajandus- ja vaba
metsamaa taotlejate II järjekorra
kokkulepetejärgse nimekirja
kinnitamine
Võttes aluseks maareformi
seaduse § 23¹ lõike 2 ja 23² lõike 2
ning maareformiseaduse §-des 23¹
23¹ ja 23² sätestatud vaba põllumajandus- ja vaba metsamaa
erastamise korra § 9 lõike 4 alusel
seotud kokkulepped, Kehtna
Vallavolikogu otsustab:
kinnitada vaba põllumajandusja vaba metsamaa taotlejate II
järjekorra nimekirja peale
kokkulepete sõlmimist alljärgnevad
erastajad:

taotlejad:
1.Peeter Pihelpuu mtk 11, 26, 34,
138, 159, 160, 161, 219, 220, 221,
222, 223;
2.Tõnis Muulmann mtk 129, 130;
3.Illar Olesk mtk 137;
4.Harry Smitt mtk 123, 127, 128,
131;
5.Kehtna Mõisa OÜ mtk 143;
6.Kalju Laiapea mtk 202;
7.Otimardi OÜ mtk 144, 145, 158,
169;
8.Helle Kiiver
mtk 125;
9.Karin-Juta Aarma mtk 141A;
10.Eevi Mahoni
mtk 176;
11.Palsam AVR OÜ mtk 241
1.Elmo Allikamtk 2, 3, 14;
2.Ülo Flaur mtk 6, 10;
3.Märt Meinberg mtk 4, 5, 7, 9, 25;
4.Andrus Illopmägi mtk 8;
5.Heiki Peterson
mtk 24;
6.Tõnis Muulmann mtk 30;
7.Kalju Laiapea
mtk 188;
8.Helle Kiiver
mtk 126;
9.Tõnis Spalle
mtk 133;
10.Meelis Puhkan mtk 199;
11.Urmas Haasma mtk 180;
12.Meelis Kaljula mtk 187, 189,
192, 194, 196;
13.Iia Vilibert
mtk 197;
14.Lokuta Ettevõtted TÜ mtk 434;
15.Aarne Pärt mtk 255;
16.Viktor Ivanov mtk 317, 320,
416, 432;
17.Tiit Karilaid mtk 318;
18.Andres Aasaväli mtk 574;
19.Antera OÜ mtk 561, 566, 572;
20.Tavex OÜ mtk 521

Kümme aastat hiljem
ehk Kehtna valla sünnipäevakonverentsist
Algus 1. lk.
hakkama saanud. Seda tõestas ka esinemine Ingliste sünnipäevaseminaril,
sest aastatest 1997 – 2001 rääkis tema.
Kehtna valla sõprusvaldade esindajad Rootsist Katrineholmist ja
Tranasest esinesid tervitustega ja parimate soovidega.
Valla juhtimine on meeskonnatöö. Meeskonnast sõltub kõik. Vallamaja
töötajaskond ja allasutuste juhid koos töötajatega on ju need, kes tegelikult
kujundavad omavalitsuse näo. Ingliste seminaril rääkisid oma tööst ka
sotsiaalnõunik Mare Käpp ja maanõunik Heik Past, kellega ka mina koos
töötasin. Siinkohal suur aitäh teile! Imbi Kalbergi – valla kultuuri ja
haridusnõuniku ettekanne oli murelik, sest ses valdkonnas on hulgaliselt
muutusi olnud ja tulemas. Ja nende muutuste juhtimine ei sõltu alati meist
endist!
Mida öelda lõpetuseks?
Tore oli Inglistel, majas mille ehitamine nii pikaajaline ja vaevaline oli,
omadega koos olla ning veidi meenutustes ja tulevikusoovides sorteerida.
Siinkohal on paslik midagi soovida! Nii vallale, vallakodanikele kui ka valla
poliitikutele ning ametnikele. Mõistlikku meelt otsustamistes ja kainet
kaalutlemist kaugele ulatuvates plaanides! Ja päikesepaistet päevadesse,
sest kevad on peagi tulemas! Tuleb minna päikesele vastu, siis jäävad
varjud seljataha!

Silvi OJAMURU,
Teie vallavanem 1991. –1996.a.
laupäeval, 3.märtsil 2001.a.
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KEHTNA VALLA 2001. a eelarve
Algus 3. ja 4. lk.
RESERVFONDID
328 500
328 500
0
1,39
s.h. Volikogu esimees
10 000 10 000
Vallavanem
10 000 10 000
Valla üldreserv
65 000 65 000
Majandus
65 000 65 000
s.h. Ingliste Ak investeering 31 435 31 435
Vallavara kindlustus
80 000 80 000
Ühistranspordi reserv
20 000 20 000
Puhkuste reserv
10 000 10 000
Osalus projektides
68 500 68 500
KASSATAGAVARA
215 000 215 000
0,91
Omandireformireservfond 113 060 113 060
0,48
Omandireform
98 530
98 530
Suunamata jääk
14 530
14 530
Eluasemefond
298 774 298 774
1,26
Elamumajandus
200 000 200 000
Suunamata jääk
98 774
98 774
23 712 650 20 128 035 3584615 100,00
INVESTEERINGUD 2001. aastaks riigieelarvelistest
vahenditest.
Kultuuriministri käskkiri 23. jaanuar 2001.a nr 10
Vastavalt seaduse “Riigieelarve seadus “ § 27 (RT I
1999,55,584) ja seaduse “ 2001. aasta riigieelarve (RT I
2001,4,11) osale 136 “ Kultuuriministeerium,
kinnitada eelarve 2001.a.
Valtu Spordimaja
600 000
Kokku summas
600 000
VABARIIGI VALITSUSE määrus 18. jaanuar 2001 nr 27
Õpilaste arv
Eraldised hariduskuludeks
(tuh.krooni)
Kehtna vald 788
5110

Ingliste, Kehtna
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Uudiseid Inglistelt

iseseisvuspäev

Veebruarikuu kujunes Ingliste Haridus-ja
Kultuurikeskuses tavapärasemast töisemaks. Seda eeskätt mitmete seminaride
ja kohtumiste poolest.
Üritustesarja avas

Kust on siis tulnud see päev?

Tunne Kelam uurib, mida Hendrik
Pihlakas joonistab

Kehtna valla 10. aastapäevale
pühendatud seminar
16.veebruaril. Enne seminari ametlikku
avamist tutvusid osalejad hoonega ning vaatasid
videofilmi Ingliste HKK avamisest ja juba
ajalooks saanud kroonikakafilmi endisele
külanõukogule vallaõiguse saamisloost 10.a
tagasi. Esmaettekandja, Kehtna esimene
vallavanem, Silvi Ojamuru andis ülevaate valla
sünni- ja loomisraskustest (talongid, bensiini- ja
kütusekriis) kuni oma valitsemisaja lõpuni 1995.
Sealt jätkas oma ettekannet valla arenguni aastani
2000 juba praegune vallavanem Kalle Toomet.
Haridusnõunik Imbi Kalberg andis ülevaate
valla haridusprobleemidest (raha, raha). Loodusvalla (ökovalla) ideede valgustamisega jätkas
maanõunik Heik Past, sotsiaalprobleeme lahkas
sots.nõunik Mare Käpp. Tervitusettekannetega
esinesid ka Kehtna sõprusvaldade esindajad
Rootsist Kathrienholmi ja Tranose kommuunist.

Euroteabe seminar
22.veebruaril oli samas Raplamaa Talupidajate
Liidu poolt korraldatud euroteabe seminar
Ingliste piirkonna ettevõtjatele. Ligi paarikümnele
kohaletulnud huvilisele andis ettekande Jaan
Kurm Rapla Euroinfokeskusest. Ettekande
põhirõhk oli suunatud kajastama Eesti läbirääkimisi ELiga põllumajandusküsimustes. Näitliku
slaidimaterjaliga sai selgemaks EL struktuur, areng
ja positsioon tänapäeva Euroopa majanduskaardil. Peale kohvipausi teavitas taluliidu direktor
Alvar Timmi viimastest uudistest viimase aja
kuuma sõna SAPARD programmi toetuste kohta.
Ühiselt mängiti läbi projektiskeem rahataotluse
esitamisest kuni toetusesaamiseni (vt 17.02.
Taluleht ). Igatahes selgeks sai see, et SAPARDi
raha euro-onud niisama kellelegi siniste silmade
eest ei kingi ning et väiketalunikul (ettevõtjal) on
seda väga raske kui mitte võimatu saada.

Toompeale saadetud elektronkirjas. Külaskäigu
märgiks kinkis külaline Ingliste raamatukogule
isikliku pühendusega koguteose Eesti Kongressist. Inglistelt siirdus Tunne Kelam edasi Juuru
Gümnaasiumi.

Valiti presidenti
23. veebruaril valiti Ingliste Algkoolis juba
neljandat aastat järjest õpilaste president. Toimus salajane hääletus, igal õpilasel oli
üks hääl. Ülekaalukalt 10
häälega osutus valituks 4.
Klassi õpilane Siim Matt.
Vastvalitud presidendi
vastu-võtt õpilastele toimus
rikka-liku puuviljalaua ääres.
Vastuvõtule järgnes ball, kus
tantsiti valssi ja polkat.

Lühidalt öeldes, et Eesti riik kuulutati
1918.aasta 24.veebruaril iseseisvaks. Edasiselt
hakati pidama Eesti riiklikke pühasid näit:
vastlapäev, jõulud, jaanipäev, aastavahetus jne.
Siis saime me ka enda lipu, mis oli enne Tartu
üliõpilaste lipp. See on sini-must-valge. Saime
endale ka hümni ja vapi. Vapil kujutatakse
kolme lõvi. Hümni nimi on:”Mu isamaa, mu õnn
ja rõõm”. Meile on kujunenud veel rahvuslikud
asjad nagu rahvuslill, rahvuslind, rahvussöök
ja veel mõned muud asjad. Meie rahvuslill on
rukkilill, rahvuslind on suitsupääsuke ja
rahvustoit on kama, mis on tehtud erinevatest
viljadest. See on kindel, et igal Eesti riigi pühal
heisatakse lipp. Iseseisvuspäevadel on meil
tavaliselt külm ja paks lumi on maas. Siis
laulavad inimesed hümni. Mina olen Eesti
kodanik. Meie esimene president oli Konstantin
Päts. Praegune on Lennart Meri ja uus president
kuulutatakse välja novembrikuus. Praegu käib
valimiseelne propaganda. Eesti keel kuulub
lääne-ugri keelkonda. Ta on väga sarnane
soome keelega, kuid teistel on eesti keelt õppida
väga raske. Mulle meeldib olla Eesti kodanik.

Triin Hindremäe
Ingliste Algkooli IV klassist

Uskumatu, aga tõsi

Vastlapäeval,
27. veebruarl kogunesid Ingliste kooli ja
lasteaialapsed Varneri mäele vastlaliugu laskma.
Liulaskmise organiseeris kehalise kasvatuse
õpetaja Pille Matt. Esmalt proovisid lapsed kelgu
libisemist ja mäe libedust, mis pli soojenduseks
eelseisvale võistlusele. Seejärel sai iga võistleja
ühe katse. Eraldi arvestust peeti kelkude ja
“pepukate” võistlemisel. Võrdselt kõige
kaugemale libisesid Reet Lõivu ja Triin
Hindremäe kelgud. Neile järgnesid Tauri
Vilistus, Sten Topasia, Marko Kukk ja Kaisa
Vahtmäe. “Pepukate “ arvestuses osutus
parimaks Siim Matt, talle järgnesid Silver Sipelga
ja Tõnis Nasir. Peale võistlust suunduti koolimajja hernesuppi ja vastlakukleid sööma. Võitjad
said lisakukli .

Aare Hindremäe tekst ja fotod.

Tunne kelam Inglsitel
Sama päeva sisse mahtus veel ka riigikogu
liikme ja asespiikri Tunne Kelami visiit Ingliste
HKK-sse. Tunne Kelam oli nõuks võtnud
külastada maakonna erinevaid õppeasutusi.
Peale majaga tutvumist oli Tunne Kelamil
kohtumine algkooli õpetajatega ja õpilastega.
Viimased said kiitva hinnangu osaliseks eesti
hümni peast laulmise eest. T.Kelam märkis, et
eelmises koolis, mis oli hoopis suurem, õpilased
hümni sõnu ei teadnud .Vestluses õpilastega
tundis külaline huvi nende koolitee pikkuse,
transpordi ja eluolu üle. Oma kohalolekust
Inglistel teatas riigikogulane teabetoast

Eesti Vabariigi

1.märtsist ei tööta enam vallamajas omandireformiga 10 aastat tegelenud pr Olga Kihlevelt.
Vallamaja rahva suureks kurvastuseks otsustas
ta pensionipõlve pidama hakata.
Loodame, et Olgal hakkab kodus igav ja ta
käib meid ikka vaatamas ja vajadusel ka aitamas.
Kui jälle kimpu jääme, saadame aga Olgale SOSi
välja.
Veelkord, aitäh tehtud töö eest!
Head puhkamist!
Tööandjad ja -kaaslased (nüüd juba endised)

16. veebruaril avati pidulikult Kehtna tervisekeskus. Maret Tamme hulljulge ja ennastsalgav
ettevõtmine on vilja kandnud - endine saunahoone on ümberehitatud pilkupüüdvaks ja kaasaegseks, valmis on arstide vastuvõturuumid,
laboratoorium, saun ja juuksur. Plaanis on veel
hambaravi-, tervisevõimlemise- ja massaashiruumid.
Tervisekeskuse töötajail ja abivajajail on
põhjust rõõmustada, sest eelmised, ajutised
asendusruumid lasteaiahoones meenutasid
tõesti harjakappe ja põhjustasid pidevat nurinat.
Ainult tänu Mareti entusiasmile on
uskumatuna tunduv ettevõtmine teoks saanud.
Maja on ka kirikuõpetaja Elmar Reinsoo poolt
hea kombe kohaselt sisseõnnistatud. Varsti ehk
suudab Eesti Telefon ka telefonid tööle saada.
Maret Tamme on pälvinud kogu Kehtna
rahva imetluse ja tänu.

Fotol: Õpetaja Elmar Reinsoo
õnnistab Kehtna tervisekeskust.

Sport

Maadluses edukalt

Nüüd peame nimetama Kehtna Põhikooli
maadlusvõistlusi, mitte enam kreeka-rooma,
vaid ainult maadluses, sest pidevalt tiheneb
konkurents ka tüdrukute vabamaadluses.
Tänavu oli juba 16 tüdrukut, kes oma klassi
au kaitsma tulid ja väga hasartselt ning huvitavalt
maadlesid. Oleme treenitumaid ja algajaid eraldi
võistlema pannud, et iga poiss või tüdruk võiks
julgelt matile astuda.
Ka neile on mõeldud, kellele kahevõitlus
lihtsalt ei istu. Võtsime kavasse klassidevahelise
köieveovõistluse, “käru”-võistluse ja veel on
tulemas üks ala, mille üllatusmomenti me rikkuda
ei taha ja pikalt ei räägi. Vihjeks niipalju, et
mõõdulint, pallid ja stopper lähevad käiku.
Nendele isadele-emadele, kes oma tütarde
maadlushuvi heaks ei kiida (saan sellest täiesti
aru), soovitan treeninguid vaatama tulla. Jälgige
maadlusmaja uksel teateid või astuge sisse ja
küsige.
Pealegi on naiste maadlusel tulevikku, ilmselt
võetakse see varsti OM kavva ja igal pool
maailmas on väga reklaamirikkalt hakatud asjaga
tegelema. Olen saanud mitmeid kutseid
välismaale turniiridele ja küllap ükskord vastan
neile ka jaatavalt.
Paar nädalat enne kooli meistrivõistlusi oli
maadlusmaja ukseni tallatud sügav rada. Jälgede
järgi võis otsustatda, kui tihe oli ühendus kooli,
maadlusmaja ja Kehtna alevikus paiknevate
elamute vahel. Võistkondade kaptenid tegid oma
tööd - moodustasid oma koondise, kaalusid,
õpetasid ja sisendasid võistlusvaimu.
Klassijuhatajatele väljajagatud võistlusjuhendid
toodi täidetult tagasi - kirjas nimi ja ala, milles
keegi osaleb.
Kulminatsioon saabus mativeo päeval tohutu hulk abilisi, tädi Helju tantsutüdrukud ning
lihtsalt madistajaid ummistasid kaupluse ja
maadlusmaja vahelise platsi. Äsja sadama
hakanud lumi andis veel omakorda elevust
juurde.
Tantsutüdrukud ei oodanud pelgalt peaproovi, vaid lõid kaasa mativeol ning kooli võimlasse mattide mahapanekul. Kui matt korralikult
maas ja riie pingul, said poisid veel teha viimast
lihvi maadlusvõtetele ja tüdrukud tantsusamme
seada. Melu käis hilisõhtuni ja nagu hiljem
selgus, ka tulusalt - võistluspäeva lõõgastushetki
sisustasid tüdrukud reipa tantsuga.
Igatahes mativeol oli minu jaks pilt ülev.
Arvatavasti hakkas see liikumine ka teistele silma,
sest üks MTK trennipoiss küsis, et kui palju
Kehtnas elanikke on ja lisas, et tema pole nii
paljusid korraga liikumas näinudki, oleks nagu

aastavehtuse pidu.
Aga võistlused algasid köieveoga. Võistkonnal oli kapten ja n.ö peatreener, klassijuhataja.
Tõele au andes olid kohal kõik “peatreenerid” ja
tegid oma etteasted väga mõjukalt ja lustakalt.
Suur aitäh neile kõigile.
Nüüd räägime siis kooli direktorist ka. Toivo
Niinemets lubab peaaegu kõike teha, kuid siiski
tunned, et heatahtlikud ohjas sind ümbritsevad
ja kui vaja, saad ka laksu ära. Juubelivõistluse
puhul pani direktor välja võitnud võistkondadele
uued uhked karikad (vanad, seni meid teeninud
ja käsitöötundides valminud auhinnad jäävad
muuseumi) ning auhinnad kooli meistritele. Suur
tänu uhke auhinnalaua eest!
Niisiis, kui tulised köieveovõistlused ja
“kärud” läbi said ning võitjad selgusid, hakati
maadlusega pihta. Osalejaid oli 74, lisaks kooli
“endised” - viis poissi-noormeest.
Erilist rõõmu valmistasid maadlejad tüdrukud
oma rolli sisseelamise ning pühendumusega.
Silma hakkasid Eisi Mäeots ja Marelle Sulg. Kati
Zoobel ja Ann Vellesalu klaarivad omavahel
pidevalt arveid ja seda vahelduva eduga, veidi
alla jäi neist südi Kristel Viljus. Temperamentse
finaali pidasid maha Kerli Paimre ja Diana
Dementjeva.
Suur tänu suurematele tüdrukutele, et nad
üldse julgesid võistlema tulla. Nad näitasid
tõeliselt põnevat maadlust. Ave Bäärt, Iti Jänes
ja Anni Haasma ei loovutanud punktigi
võitluseta. Väga tublid!
Kui ma kõikidest tublidest võistlejatest
peaksin kirjutama, ajaksin ajalehe ilmselt lõhki.
Seepärast peatuksin mõnel olulisemal momendil.
Taas pean ma kasutama sõna TAHE - see ja sinna
juurde püüdlik maadlus olidki põhjusteks, mis
näiteks Kaupo Lääneranna auhinnakohale viis.
Poiss teab, mida tahab ning teeb ka kõik selleks,
et eesmärki saavutada. Teadku ta, et tööd on siiski
väga palju.
Taibukas, rahvusvaheliste kogemustega
Kristjan Nõulik võttis oma, kuigi German Gorbik
on talle ebamugavaks vastaseks. Vigurvänt Gevin
Kut erjavõi jäi finaalis siiski alla imenippe
kasutavale Ruslan Svistunovile, kes teinekord
vastase seljatamise unustada võib ja
vahelduseks ka ise selili heidab. Läbimurde on
teinud uue põlvkonna “meestest” Pavel Vititin ja
Raigo Pillaroo ning aktiivne organisaator ja
treeneri tubli abimees Aleksander Kotsalainen.
Lõpetuseks ütleksin uutele tulijatele, et
rumalad sõnad, ebaviisakas käitumine ja muud
vääritud teod viskame enne maadlusmajja
astumist prügikasti, kust nad prügimäele lähevad

Valla Vaatleja 9
ja kunagi enam tagasi ei tule.
Head treeninguindu teile kõigile!

Noel Kastier

Kehtna Põhikooli 2001.a
meistrid ja medalivõitjad

Vabamaadluse tüdrukud
-26 kg: 1. Eisi Mäeots; 2. Ave Vellesalu; 3.
Marelle Sulg
-30kg: 1. Kati Zoobel; 2. Ann Vellesalu; 3.
Kristel Viljus
-36kg: 1. Kerli Paimre; 2. Diana Dementjeva;
3. Kaisa Simon
-54: 1. Ave Bäärt; 2. Iti Jänes; 3. Anni Haasma
Kreeka-rooma maadlus, poisid
-24kg: 1. Martin Kutser; 2. Henri Pent; 3.
Oliver Männik
-25kg: 1. Kristjan Nõulik; 2. German Gorbik
-26kg; 1. Rando Pajus; 2. Madis Nurmik; 3.
Raimond Lepiste
-27kg: 1. Ruslan Svistunov; 2. Gevin
Kut erjavõi; 3. Arnold Lepiste
-28kg: 1. Toivo Kürsa; 2. Mick Pedaja; 3.
Margo Veelaid
-30kg: 1. Tarko Vilu; 2. Karl Klemmer; 3.
Mihkel Babt enko
-32kg: 1. Pavel Vititin; 2. Raigo Pillaroo; 3.
Madis Haasma
-34kg: 1. Tõnis Kask; 2. Raivo Metslaid; 3.
Kustas Põldoja
-36kg; 1. Artur Zuzjonok; 2. Rando Tori; 3.
Reigo Tori
-38kg: 1. Jaanus Zoobel; 2. Aleksander
Kotsalainen; 3. Tarvo Vilu
-42kg: 1. Erki Kallaste; 2. Raimo Rassmann;
3. Vladislav Gorbik
-47kg: 1. Artur Rassmann; 2. Karl Tõnissoo
-55kg: 1. Jaagup Nõojärv;
-53kg: 2. Siim Katkosilt; 3. Siim Olesk
-59kg: 1. Kalle Lepiste; 2. Kaupo Läänerand;
3. Eduard Koroljov
-66kg: 1. Johannes Haasma; 2. Risto Lepiste;
3. Imre Kull

Võistkondlik arvestus
maadlus I gr I-III kl võitja I klass
II gr IV-VI kl võitja IV B klass
III gr VII-IX kl võitja VII A klass
Käesoleva aasta jaanuaris toimunud Rapla
maakonna koolinoorte EV “B” klassis “Sprite
Cup”-il esinesid Kehtna Spordikooli
korvpallurid edukalt.
Noormehed:
Tütarlapsed:
Jaan Sildoja
Anni Mäeots
Jaan Padrik
Kille Kallaste
Andres Männik
Mariann Sulg
Ivar Mällas
Mari Riisenberg
Aivar Kandla
Kairi Tamm
Kalle Klandorf
Kristina Stahnevit
Kristjan Kutser
Merilin Nõulik
Rainer Peters
Riin Velleste
Lauri Kipper
Erle Ellermaa
Raido Sildoja
Nii tütarlapsed kui ka noormehed võitsid
esikoha.
Parimateks mängijateks tunnistati kaks Jaani
- Sildoja ja Padrik.
Treener on Piret Kallaste.

Noel Kastier

Kool
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Kehtna Põhikooli
matemaatikanädalast
Jaanuaris oli Kehtna Põhikoolis matemaatika ainenädal. Õpilased
võistlesid peastarvutamises, lahendasid olümpiaadiülesandeid, toimus
klassidevaheline nuputamisvõistlus. Koolisisesel olümpiaadil osalesid
õpilased alates IV klassist, kokku võistles 34 õpilast. Peastarvutamise
võistlusest võttis osa 184 5.-9. klassi õpilast. Klassidevahelisel
nuputamisviktoriinil osales kokku 10 võistkonda, igas 5 õpilast.
Kooliolümpiaadi parimad olid:
IV klassis Siim Kiolein, Rebeka Grossfürst, Kerly Kukk, Jaanus Zoobel
V klassis Mariana Padjus, Erki Kallaste; Max Treve
VI klassis Anu Pedaja, Teele Kundla, Ivar Paimre
VII klassis Angelika Õunpuu, Kaupo Läänerand, Riin Velleste, Keilo
Luisk
VIII klassis Laura Tõnissoo, Raido Paaslepp, Karl Kaljumäe.
Oma klassi parimad peastarvutajad olid:
Va kl. Geidi Miilmann, Ille Luisk ja Inna I t uk
Vb kl. Raido Karjane, Katrin Padrik, Erki Kallaste, Maarja Männik
VIa kl. Ivar Paimre, Kristi Härm, Innar Kaljura
VIb kl. Mariann Sulg, Teele Kundla, Anu Pedaja
VIIa kl. Siim Olesk, Jaan Mölder, Kille Kallaste
VIIb kl. Kaupo Läänerand, Keilo Luisk, Angelika Õunpuu
VIII kl. Laura Tõnissoo, Raido Paaslepp, Kristjan Kutser
IXa kl. Jaan Sildoja, Ragnar Toompuu
IXb kl. Merliis Sulg, Jaan Padrik.
Lisaks kooliüritustele võtame aktiivselt osa maakonnas toimuvatest
võistlustest.
Raplamaa nuputamisvõistlustel V-VI klasside arvestuses tulid
esikohale naabrid - Valtu kooli võistkond. Kehtna kooli 2 võistkonda
said III koha (Anu Pedaja, Anni Kersna, Maarja Männik ja Mariana
Padjus) ja IV koha ( Liisi Babt enko, Teele Kundla, Raido Karjane ja Erki
Kallaste). Seitsmendates klassides on Kehtna koolis palju tublisid lapsi,
maakonna nuputamisvõistlusel osaleti 3 võistkonnaga, koju toodi I koht
(Kille Kallaste, Riin Velleste ja Anni Mäeots), IV koht ( Miko Allikmäe,
Jaan Mölder ja Siim Olesk) ja V koht ( Kaisa Läänerand, Kaupo Läänerand
ja Angelika Õunpuu).
Jaanuari lõpus toimus maakondlik olümpiaad 7.-12. klasside õpilastele.
Kehtna kooli parimad tulemused: Riin Velleste III koht (7.kl.) ja Merliis
Sulg III koht (9.kl.). Siinjuures tahaks tervitada Valtu kooli vahvat VIII
klassi, kes saavutas koguni kolmikvõidu. Nooremate õpilaste
maakondlikud matemaatikaolümpiaadid seisavad veel ees, on veel aega
õppimiseks ja harjutamiseks.
Veebruaris–märtsis harjutame eriti hoolega nuputamisvõistluse
“Känguru” ülesandeid. Rahvusvaheline “Känguru” võistlus toimub 16.
märtsil, millest meie koolist soovib osa võtta rohkem kui 30 õpilast.
Tore, et Kehtna koolis on palju tublisid ja töökaid õpilasi, kellega on
igal õpetajal rõõm töötada.
Aitäh õpilastele ja nende vanematele!

Liivi KUNDLA,
matemaatikaõpetaja
P.S.
Lisan klassidevahelise nuputamisvõistluse ülesanded emadeleisadele ja kõigile teistele niisama nuputamiseks. Õigeid vastuseid teavad
Kehtna kooli poisid-tüdrukud.
1. Millise numbriga lõpeb summa
2001 + 2001 + 2001 + ... + 2001, kui selles on 2001 liidetavat?
2. Kolm talumeest pidid ühiselt puid tegema. Esimene tegi 5 koormat,
teine 7 koormat. Kolmas mees aga haigestus ja ei jõudnudki metsa. Puud
jagati kolme mehe vahel võrdselt, kolmas mees maksis selle eest 1200
krooni. Kuidas jagada raha kahe töötegija vahel?
3. Väike Taavi istus maantee ääres ja igavles. Mööduvaid autosid
vaadates otsustas ta neid loendama hakata. “Loendan 900ni, siis lähen
koju” otsustas poiss. Kui kaua tuleks poisil oma lubaduse täitmiseks
veel tee ääres istuda, kui igas minutis möödub kolm autot?
4. Viieliikmelisse perre tuleb 4 külalist, kes kätlevad kõiki pere liikmeid.
Mitu kätlemist toimus kokku?
5. Mihkel ja Mart olid saanud kutsika. Ema palus kodunt ära minnes
poistel kutsikale iga kahe tunni tagant süüa anda. Ema oli jätnud kolm
toiduportsjonit. Kui poisid olid mõnda aega toas olnud, andsid nad
kutsikale esimese toiduportsu. Nüüd otsustati, et enne ei lähegi nad õue,

kui kutsikas on kõik toidud ära söönud, ilusti iga kahe tunni tagant. Mitu
tundi pidid poisid veel toas olema ?
6. Basseinis ujus 24 last. Kui 1/3 lastest tuli välja, jäi basseini 9 tüdrukut
ja mõned poisid. Mitu poissi jäi basseini?
7. NB! Ülesanne ainult ühe kuulamise järel lahendamiseks: Mul on kahes
taskus kokku 80 senti. Kui ma panen ühest taskust teise 15 senti, siis on
mõlemas taskus ühepalju sente. Mitu senti on nüüd kummaski taskus?
8. Nende imelike nimede taga on peidus meie koolis töötavate õpetajate
nimed
ÜLAR METESAKK
TIIT SOOMINVENE
PEEP RUUPSUV
JAAN REEKAL
Arva ära, kes on kes?
9. Naaberkoolis korraldati poistenädal. Võistkondlikes spordimängudes
tuli esikohale VI klassi poiste võistkond. Autasuks oli suur korvitäis õunu.
Kui poisid saadud autasu jagama hakkasid, selgus, et jagades igale poisile 7
õuna, jääb 6 õuna üle, jagades igale 8 õuna, tuleb 6 õuna puudu. Kui palju oli
võitjas meeskonnas poisse, kui palju oli korvis õunu?
10. Joonesta ristkülik pikkusega 6 cm ja laiusega 3 cm. Jaga ristkülik ühe
lõiguga kaheks võrdseks ruuduks. Täienda saadud joonist 4 sirglõiguga nii,
et joonisele tekib 15 ruutu.
Auto sõidab kiirusega 60 km . Milline oleks auto kiirus siis, kui ta sõidaks
h
1 minutis 0,5km rohkem?

Uurisime kodupaiga
kultuurilugu

Kehtna koolimaja ilmestas valla sünnipäeval ja Eesti Vabariigi aastapäeval
huvipakkuv näitus “Minu kodupaiga kirjandus- ja kultuurilugu”. On ju kodu
meie hinge- ja vaimumaailma kujunemise tättekoht. Kodust saab alguse rahvas
ja riik.
Emakeeleringis kogusime eelnevalt materjali Kalbu külast pärit luuletajast
Paul Rummost ja tema sugupuust, tuntud tantsutaadist Ullo Toomist, kuulsast
hobusevargast Rummu Jürist. Väljapanekut illustreerisid fotod Kalbu küla
kultuuripiknikust, suvisest vabaõhuetendusest “Tagaaetav” ning Mall
Niinemetsa tantsulastest, kes sammuvad töökalt Ullo Toomi jälgedes.
Kajastamist leidsid ka olulisemad raamatuaasta sündmused meie koolis:
edukas osavõtt projektist “Raamat lapselt lapsele”, videvikutund Kehtna
Aidas, meie laste poolt Kehtna kohta kirjutatud luisulood ning luulevõistlus
“Luulekevad 2000”. Meie kooli endise õpilase Pirje Puumetsa parim töö
avaldati luulekogus “Luulekevad 2000” koos fotoga.
Algul valmis näitus suure “liikuva” raamatuna, mis esindas meie kooli
maakonna eesti keele ja kultuuri viktoriinil, kus sellele kodutööle anti ainsana
maksimumpunktid. Raamat oli stiilselt köidetud puust kaante vahele
(teostajaks Ants Pedaja).
Lapsed lugesid ja vaatasid väljapanekut hoolega - nii valmistuti
klassidevaheliseks kirjandusliku mälumängu III vooruks. Kõige tublimateks
kodupaiga tundjateks osutusid Teele Kundla, Anu Pedaja ja Mariann Sulg
VIb klassist.
Suur töö sai tehtud ning näitus rändas Keava raamatukokku, et ka sealsed
vallaelanikud saaksid ennast harida. Emakeelepäevaks jõuab see taas
Kehtnasse näitusele “Puu ja inimene”, mille korraldajaks on Kehtna
raamatukogu.
Raamatuaasta Kehtna koolis jätkub osavõtuga valla omaloominguvõistlusest ning Kr.J.Petersoni 200.sünniaastapäevale pühendatud
luulevõistlusega.
Soovin kõigile ilusaid raamatuelamusi! On ju raamatud ainsad sõbrad,
mida aeg ei vii endaga.

Eva PEDAJA,
Kehtna PK emakeeleõpetaja

Osa hindeid internetis
See teade puudutab esialgu küll vaid neid lapsi, kes Kehtna Põhikooli 7.,
8. ja 9. klassis õpivad ning nende vanemaid. Ka veel mitte kõiki õppeaineid,
vaid ainult füüsikat ja loodusõpetust. Kooli koduleheküljelt, mille aadress on
www.kehtnapk.edu.ee, on võimalik vaadata oma lapse hindeid neis ainetes.
Selleks tuleb avalehelt valida ‘õppematerjalid’ ning seejärel ‘nimetatud
õppeained’. Kui uue lehe alaservast valida klass, ongi lapse arvestuslikud
hinded vaatamiseks ja järelduste tegemiseks teie ees. Need hinded peaksid
üldjuhul alati tegelikkusele vastama, igaks juhuks on alati lisatud ka viimaste
paranduste tegemise kuupäev. Loodan, et ajapikku suudame rohkem hindeid
välja panna ning et sellest on abi koduse õppetöö korraldamisel.

Toivo NIINEMETS

Kultuur

ÜKS TORE
SÜNNIPÄEVAPIDU
Kehtna valla 10dale juubelile pühendatud ürituste nädal kulmineerus 16. veebruaril 2001.a
Kehtna MTK saalis piduliku koosviibimisega.
Tore, et peol oli üle hulga aja nii palju rahvast.
Kutsed olid saadetud ka välispartneritele ja nende
rohke osavõtt meie peoõhtust oli meeldivaks üllatuseks. Kõik sünnipäevalised said registreeruda
külalisraamatusse ja pidu võiski alata. Tervituseks
laulis Kehtna naisansambel (juhendaja pr Angela
Katkosilt) ja siis said sõna Kehtna vallavanem
hr Kalle Toomet ja Vallavolikogu esimees hr Tõnu
Teder. Oma juubelisõnavõtus tänasid nad kõiki
valla elu edendamise eest, välispartneritele kingiti
kaunis meene ja meie valla asutused, organisatsioonid ja ühingud said tänukirjad.
Õnnitleda valla rahvast 10nda juubeli puhul
soovisid paljud, seepärast kippuski õnnitlejate
rivi pikaks ja aegagi kulus palju. Õnneks olid kõik
kannatlikud ja õnnitluste seeria lõppes pokaali
sünnipäeva ampusega.
Õhtut aitas sisukamaks muuta Kehtna MTK
Line tantsijad ja juhendaja pr Urve Pregel, OÜ
Action Group show’ga “Perekond Mahvijad”
juhendaja hr Kalle Kõiv. Tantsuks mängis Valtu
ansambel “Brändi”.
Väliskülalistega vesteldes imetlesid nad meie
taidluse kõrget taset – Kehtna Naisansambel ja
Kehtna MTK Line tantsijad - samuti meeldivat
tantsumuusikat. Meil on, mille üle uhked olla,
hoiame seda, mida ise peame loomulikuks, aga
võõrad harulduseks.
Peol oli ka kaks üllatust:
1. Kaks suurt sünnipäevatorti, seda jagus
piisavalt kõigile ja rahva arvamus oli, et tort oli
väga maitsev. Aitäh Kehtna MTK kondiitrile pr
Lissi Lips’ile.
2. Korraldajad olid välja mõelnud toreda
üllatuse kahele peokülalisele. Meie asutused AS
REY ja Kehtna Mõisa OÜ tegid toreda kingituse
omavalmistatud toodete näol, mille andsid ka ise
üle. Võitjateks osutusid hr Viljo Kabonen ja pr
Piret Tamme.
Kes oli tantsimisest väsinud, see sai istuda ja
meelt lahutada kohvikus. Kehtna MTK
toitlustuseriala I kursuse õpilased said kenasti
hakkama kohviku töö organiseerimisega.
Meie sünnipäevapidu õnnestus ja loodan
siiralt, et kõik, kes peole tulid, ei kahetsenud!
Org. komitee nimel suur aitäh kõikidele
esinejatele, Kehtna MTK-le ja Teile kõigile
sünnipäevalised oma peol osalemise eest!

Tiiu ILING,
üks organiseerijatest

Eesti keele päev.
Kas siis selle maa keel
Laulutuules ei või
Taevani tõustes üles
Igavust omale otsida?
K. J. Peterson
14.märtsil tähistatakse Emakeelepäeva ja
Kristjan Jaak Petersoni 200. sünniaastapäeva.
Kehtna vallas asuvad raamatukogud
kutsuvad kõiki valla elanikke 15. märtsil
Kehtna Majandus-ja Tehnoloogiakooli
peahoonesse osa võtma nende sündmuste
tähistamisest ja suurest raamatupeost, mis on
kulminatsiooniks peatselt lõppevale Eesti
Raamatu Aastale (23.aprill 2000- 23. aprill
2001).

Väike ülevaade raamatupäeval
toimuvast
Päeval on võimalik tutvuda mitme näitusega,
soetada uusi raamatuid, osta ja ise müüa kasutatud raamatuid. Kindlasti on neid inimesi, kellel
on ruumi puuduse tõttu väärt kirjandust pakitud
kastidesse või viidud pööningule. Miks mitte
vaadata veel kord oma raamatud üle ja võib-olla
neile ise uus omanik leida.
Kes soovib ise oma raamatuid müüa, Teil on
selleks võimalus 15. märtsil kella 12.00-15.00.
Samuti võib raamatuid annetada! Eelnevalt
palume ühendust võtta oma kohaliku raamatukoguga. Kehtna raamatukogu on huvitatud
raamatutest, mis on ilmunud enne 1946 aastat,
pakkuda tasub ka viimastel aastatel ilmunud
kirjandust. Alati on puudus kohustuslikust
lektüürist.
Elevust pakub kindlasti omaloomingu
võistluse võitjate autasustamine. Töid on laekunud üle valla ja autorite ring on oma vanuseastmes erinev, alates põhikooli õpilastest
vanemaealisteni.
Päeval on külaliseks A. Ehin, kes peab loengu
“Virtuaalne raamat”. Osavate käte omanikele
võimaldame ise paberit valmistada. Õpetab Katrin Talu. Lapsi ootab lasteonu!
Ürituse päevane osa on TASUTA (v.a lasteteater). Õhtul tuleb osalemise eest lunastada
25kroonine pilet.
Kohtume Ly Seppeli ja Andres Ehiniga.
Laulma on palutud Mait Maltis.
Pileteid levitavad kõik kohalikud raamatukogud kuni 12.märtsini.
Kehtnas saab pileteid osta raamatukogust ja
Tiiu Ilingu käest.

Märtsikuu kultuuriüritused
13.03 kell 20.00 Disko Kehtna MTK-s.
14.03 kell 19.00 Ühiskülastus Eesti
Draamateatrisse “Valentine’i sirelililla kleit”
Väljasõit kell 17.15 Kaereperest. Inf.62 659
3.3 EESTI
RAAMATU
AASTA
SUURÜRITUS KEHTNA VALLAS.
Omaloominguvõistluse võitjate väljakuulutamine. Jälgi reklaami!
15.03 kell 13.00 Viljandi Laste- ja Noorteteatri
REKY etendus “Punamütsike” Kehtna MTK
saalis. Pilet 18.-. Inf. 051 39 702.
16.03 kell 18.00 Disko Eidaperes.
3.3 Kaerepere Laululind Valtu Seltsimajas.
Saadab ans.Brandy.
Jälgi reklaami!
17.03 kell 11.00 Aiamaailm – ilumaailm Sinule

aiapidaja. Valtu Seltsimajas.
19.03 kell 19.00 Ühiskülastus Vanalinna
teatrisse muusikaline etendus “Brel” Väljasõit
kell 17.00 Kaereperest. Inf. 62 659.
20.03 kell 15.31 Kehtna tervitab kevadet. Jälgi
reklaami!
20.03 kell 19.00 Ühiskülastus Pärnu Endlasse
“Salaaed”. Väljasõit Eidaperest kell 17.00. Inf. 056
630 887.
20.03 kell 20.00 Kevade alguse pidu Valtu
Seltsimajas.
24.03 Raamatupidu Valtu Seltsimajas. Jälgi
reklaami!
28.03 kell 19.00 Ühiskülastus Pärnu Endlasse
“Muulane ja kohtlane”. Väljasõit Kehtnas kell
17.00. Inf.051 39 702.
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PÄEVAKAVA:
Toimumise koht: Kehtna MTK peahoone
Algus 12.00
12.00 -15.00
II korrus Avatud lastekohvik
Raamatute müük.
1) Uute raamatute müük - Äri Tamra
2) Kasutatud raamatute müük - Kehtna
raamatukogu ja koduraamatukogud.
Raamatuid saab annetada raamatukogudele
vastavalt kokkuleppele.
Raamatunäitused:
a) 14.märts - K. J. Petersoni 200. sünnipäev
b) 14.märts - eesti keele päev
c) Eesti algupärane lastekirjandus
d) Laste teatme- ja aimekirjandus. Lastetoas
tegeleb lastega lasteonu.
Raamatukogus
e) Puu ja inimene.
Tutvustatakse ka kaasagseid materjale
raamatute parandamiseks.
12.45- 13.00 II korrus Omaloomingu võistluse parimate autasustamine.
13.00 Suur saal Lasteteater REKY etendus
“Punamütsike” ( Pilet 18.-)
13.15 III korrus Kohtumine Andres Ehiniga.
Loeng teemal:” Virtuaalne raamat”
II korrus Filmi “Lotte” (mittesaamise korral
“Vahtramäe Emil”) vaatamine.
Raamatukogus CD vaatamine: eesti
kirjanduse ülevaade sajandite kaupa, 20. saj.
kirjanikud loevad ise oma tekste.
14.15 Raamatukogus a) Paberi valmistamine
(vanapaberist) Kõigil soovijail võimalik ise
paberit valmistada
b) CD vaatamine: eesti kirjanduse ülevaade
sajandite kaupa, 20.saj. kirjanikud loevad ise oma
tekste.
18.00 Kogunemine ja jälle avatud
raamatunäitused kuni kella 19.00-ni.
19.00 Kohtumine Ly Seppeli ja Andres
Ehiniga.
21.00 Muusika- ja tantsuõhtu Mait
Maltisega.
00.30 Lõpp
Informatsiooni saab küsida Kehtna MTK
telefonil 75 246, küsida raamatukogu.

Õie PAASLEPP

28.03 kell 18.00 Ühiskülastus Tallinna
Linnateatrisse “Tabamata ime”. Väljasõit kell 16.00
Kaereperest. Inf.62 659.
3.3 Näiteringide päev Eidaperes. Esinevad
kooli ja rahvamaja näiteringid. Jälgi reklaami!
29.03 kell 18.00 Ühiskülastus Estoniasse
Flödistide kontsert. Dirigent Kristjan Järvi.
Väljasõit kell 16.00 Kaereperest. Inf 62 659.
3.3 Disko Eidaperes.
31.03 kell 13.00 Eaka rahva teepärastlõuna
Eidaperes.
21.04 kell 19.00
Ühiskülastus Tallinna Linnahalli
muusikal “NO, NO NANETTE”.
Piletid 70.-, 100.-, 140.- ja 170.Ettetellimine kuni 20. märtsini
tel 62 659
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Õnnitleme
60
Milvi Aasaväli
8.märtsil Lokutal
Heino Otsa
30.märtsil Palukülas
65
Vaike Oks
3.märtsil Ohekatkus
Kaljo Roosma
6.märtsil Nadalamas
Endla-Lille Rask
7.märtsil Lokutal
Milvi Lindma
15.märtsil Keavas
70
Vello Aasamäe
3.märtsil Palukülas
Düne Kiolein
4.märtsil Metsaääres
Linda Peterson
4.märtsil Laus
Anton Orumäe
6.märtsil Koogistes
Valter Linnukütt
7.märtsil Lelles

Teated, kuulutused& õnnitlused
Endel Alevi
10.märtsil Kehtnas
Voldemar Hansen
17.märtsil Lelles
Andrei Tauram
20.märtsil Eidaperes
Ilse Spuhl
30.märtsil Kaereperes
75
Anette Põldsaar
27.märtsil Eidaperes
80
Nikolai Vikson
1.märtsil Inglistel
Ilse-Aurelie Ambur
7.märtsil Kärplas
Linda Tüvist
22.märtsil Valtu-Nurmes
85
Harald Rannamets
23.märtsil Ahekõnnus
92
Leida Leppik
25.märtsil Valtu-Nurmes

AUTOREMONT
REHVITÖÖD
VEOTEENUS
* veoauto 1,5T
* tõstuk-veoauto 5,6T
* väikebuss (8 inimest)
PUKSIIRTEENUS
Avatud E-R 8.00-17.00
Lõuna 13.00-14.00

RAIVO PREGELI
AUTOTEENUS
JÄRVAKANDI MNT 6
KEHTNA
TEL (248) 75 598
GSM: 051 78 090

Registreeritud
sünnid

Toomas Lattik
11.jaanuaril Kehtnasse
Melany Aidla
2.veebruaril Saarepõllu külla
Agnes Palandi
4.veebruaril Linnaaluste külla
Annabel Taniel
12.veebruaril Lokuta külla
Mart Sillaste
20.veebruaril

Pühapäeviti , kell 12-15
/kui ilmataat lubab/
KESPO TIIGITRALLID
/uisutamine, suusatamine,
hoki/ KÕIGILE!
Ajalehe Nädaline IX
siseturniir jalgpallis
6 võistkonna seas oli ka
Kehtna KESPO. Kahjuks oli tase
meie jaoks veidi tugev - tuli
leppida 6. kohaga ja ühe viigiga
Järvakandi TRIBLINGu vastu.
Gunnar Kure
Pered, kes soovivad osaleda
muukeelsete laste (u. 1012aastased) eesti keele õpetamise
programmis, võtku ühendust!
Kiire!
Gunnar Kure

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

Rapla, Viljandi mnt 72,

Lahti:
E-R 9-19.
L 9-17
P 10-14

Müügil:
retseptiravimid
käsimüügiravimid
imikuhooldusvahendid
apteegikosmeetika
ravimteed
tel. 92 110

Lõikan viljapuude oksi.
Revali talu, Sooaluste küla,
Enn Viitkar. Tel 055 688239.

Kehtna valla
konstaabel
võtab vastu kodanikke
vallamajas
neljapäeviti 10.00-12.00
Tel 051 44 042

Vastuvõtuajad Kehtna Tervisekeskuses
Dr Pukspuu
Dr Tamme
E.Veimann
E
14-18
10-13
9-13
T
9-13 lapsed
———
13-17
K
9-13 13-15 lapsed; 15-18 täiskasvanud 13-18
N
14-18
———
9-13
R
9-13
13-16 lapsed 12-16
Tel 051 49 317
Analüüsid : E,K,R 8-11
Naiste arst dr Pruusi vastuvõtt on üle nädala kolmapäeviti
Palume eelnevalt registreeruda iga arsti vastuvõtule.
Teade
Kaablirikke tõttu saab Tervisekeskus telefonid majas tööle alles
aprilli alguseks.

Rapla Uusapteek

Eelteade Kaereperekandi rahvale

Tule 15.märtsil kell 13
Kehtna MTK saali
vaatama lasteetendust

“Punamütsike”!
Viljandi Laste ja Noorte Teater
“REKY” tuleb külla tuntud muinasjutuga “Punamütsike”, instseneerinud ja lavastanud Kadri Paldra.
See on lugu Punamütsikesest,
väikesest punase mütsiga tüdrukust, kes läbi paksu metsa vanaemale külla tõttab. Külaskäik
vanaema juurde kujuneb sündmusrohkeks seikluseks. See on ka lugu
heast hundist, kes tahab olla
sarnane kurjadele huntidele ning
kellele rebane annab imetableti...
Mis saab edasi? Seda näete
etendust vaatama tulles.
Etendus on kahes vaatuses ja
kolmes pildis.
Pileti hind 18.- kr
Piletid ja info tel 051 39 702 (Tiiu
Iling)

Kalevi Üksik-Jalaväepataljon
korraldab 3.-5.aprillil seoses
väljaõppega sõjalis-sportliku
võistluse “Oma silm on kuningas
5”, mis võib kanduda ka
Kaerepere maile.
Olgem mõistvad.

Registreeritud surmad
Ada Orula
(23.01.1928 - 05.02.2001)
Lellest
Christoph Susi
(05.01.1915 - 10.02.2001)
Ohekatkust
Maria-Elvine Külvi
(19.06.1912 - 18.02.2001)
Keavast
Richard Allika
(12.12.1905 - 20.02.2001)
Pae külast
Sinaida Roosma
(16.07.1917 - 21.02.2001)
Keavast
Joann Reinaus
(27.03.1913 - 26.02.2001)
Eidaperest

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

