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Ei saa mitte vaiki olla, lauluviisi lõpeta…
Lehitsen üldlaulupeo laulikuid ning mõte rändab
ajas tagasi tervelt 40 aastat. Sinna aega, kui
Kehtnas hakkas tegutsema segakoor. Oli aasta
1961. Koori dirigeeris Villem Toomingas ning
koorivanema tegemisi toimetasid Valve
Tammaru, hiljem Eha Toomiste, lauljaid 27.
1965.aastal käis koor esimest korda
üldlaulupeol, mis pani ühtlasi punkti Villem
Toomingase dirigendi tööle. Sügisest 1965.a.
astus koori ette Siiri Hargisk. Sellega oli loodud
dirigendi ja lauljate pikk koostööperiood - tervelt
20 aastat, millesse jäävad mitmed üldlaulupeod,
kus hõisati laule Leninist, suurest rahvaste
vahelisest sõprusest. Aga selliste laulude kõrvale
leian 1969.a. juubelilaulupeo laulikust hinge
kosutusena aegadest aega kaunitena kõlanud
G.Ernesaksa “Mu isamaa on minu arm”, J.Liivi
sõnadel “Isamaale” ja alati võimas M.Lüdigi
“Koit”.
Tegevusaastatel 1978-1979 laulis kooris 18
sopranit, 16 alti, 7 tenorit, 11 bassi – kogu liikmeskond 52 lauljat, solistina ja trompetimängijana
esines Elmar Pallase.
Kui loen tolleaegset segakoori ülestähenduste raamatut, siis näen, et paljudest on jäänud
ainult mälestused.
Olen kindel, et eelkõige Laine ja Bernhard
Reino mõjule sai segakoor 1985. aastast kuni
tänaseni dirigendiks Ülle Eriku, kelle sihikindel
ja püsiv töö on taganud mitmekülgse ja heal
tasemel repertuaari. Aitäh sulle, Ülle!
Sügav tänu teile, koorivanemad Luule Past,
Tunne Närep, Endel Tammsaar, Eva Kivimaa,
Jutta Jukk, Tõnis Blank, Elle Käpp, Külli Vikat
ja teised. Aastaid on muretsenud koori rahaasjade
korraldamise eest Astra Org, Eve Varul. See, mis
tehtud, on hästi tehtud.
Teie kõikide töö on see, et oleme teinud puhkeja kontsertreise väga erinevatesse kohtadesse.
Eestimaal Tartu laulupeod, Põhja-Eesti,
Saaremaa, kauged paigad Venemaal, Tðehhimaa,
Poola. Alatiseks jääb meelde Põhjamaade
koorifestival Gotlandil. Eelmisel suvel kõlasid

Dirigent Ülle Erik

Põhjamaade Koorifestivalil
Gottlandil 1997.a. Pildile on jäänud
osa koorist.

eesti-soome koorilaulud Tallinnas laulukaare all.
Kahel korral oleme osalenud suvepealinna Pärnu
rahvusvahelistel koorifestivalidel.
Asutajaliikmetest laulab tänaseni kooris tenor
Leo Nigul. Pika, pika tee võivad lauluaastatest,
aga ka üldlaulupidudel ja ka maakondlikel
laulupidudel rongkäigus marsitud kilomeetritest
kokku panna endised ja paljud praegused
segakoori lauljad. See on üks imeline soov ja

teotahe, mis hoiab meid koos.
Kehtna Segakoor kutsub juubelikontserdile kõiki endisi lauljaid ja rohkelt külalisi
osa saama laulurõõmust 28.aprillil kell 18.00
Kehtna Tehnikumi saalis. 40 tegevusaasta
tähistamiseks esineb koor, puhkpilliorkester,
laulu- ja tantsutüdrukud.
Kehtna Segakoori lauljate nimel:

koorivanem
Leida UUSALLIK
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Vallavolikogu, vallavalitsus

KEHTNA VALLA ÜLDPLANEERINGU MUUDATUS
Ingliste külas asuvate tulundusühistule “PAE ÜHISTALU” kuuluvate PAE TALU ja
PAJUMÄE FARMI katastriüksuste põllumajanduslike tootmishoonete maa-ala laiendamine

Tore, et on jälle kevad
Päikese võitlus lumega on peaaegu lõppenud.
Linnud on kiirelt ametis oma kodu korrastamisega. Kogu vana pesa tuleb korrastada ja
puhastada. Ka neil on tore ja uhke pesitseda
kaunis puhtas pesas.
Kevad on ka inimeste tegemistes, on märgata
tomatitaimede rodu akendel, lõigatakse viljapuid,
imetletake lumikellukeste sirgumist. Kuivematel
maadel tegutsevad esimesed luuamehed.
Kevadene tuul keerutab ringi sügisel jäänud
ja talvega kogunenud prahti. Talvel on nii mõnigi
mugav mees sokutanud oma prügikoti autost
teeveerde, naabri metsatukka või jätnud vales
kohas vedelema - prahti vedeleb kõikjal.
Kevadtöid on kõigil palju. Sellepärast palun
varuda pisut aega ka selliste kohtade jaoks, kus
me töötame, õpime ja elame.
Lugupeetud külavanemad, alevivanemad ja

kõik vallakodanikud! Teeme kodu, asutuste ja
ettevõtete ümbrused ning puhkekohad korda 1.
maiks. Kui teil tekib prügiveoga probleeme, siis
selleks saab tellida vallamajast autot.
Tulge palun appi ka kalmistute kevadisel
korrastamisel, mis on 28. aprillil kell 10 nii Lelle
kui ka Kehtna kalmistul.
Ka sel aastal on Kehtna vallas kodukaunistamise konkurss. Tore oleks, kui teataksite oma
ümbruse kaunitest paikadest, mida me pole veel
üles leidnud. Loodan, et toimub ka koduaedade
ja kaunite kohtade külastamine koos konkursist
osavõtjatega.
Kena kevatet soovides:

Kaja Mõtsnik,
heakorraspetsialist
tel 75 640

Keskkonnateenistuse teated
* Seoses kevadiste teede lagunemisega on Kehtna valla kohalikel maanteedel kehtestatud
koormuspiirang sõidukitele, mille tegelik mass ületab 7 tonni.
* Lelle ja Kehtna kalmistuid koristame laupäeval, 28.aprillil. Alustame kell 10.
* Kehtna valla territooriumil on lõpetatud prügi ladestamine Kokuta ja Ellamaa prügilatesse.
Palume Teie mõistvat suhtumist. Ärge viige enam prügi nimetatud prügilatesse. Lähim prügila on
Mäepere prügila Rapla vallas, Ülejõe külas.
* Lugupeetud sõidukiomanikud! Sõidukite pesemine veehoidlate juures on keelatud.

VALLA KESKKONNATEENISTUS

VALLAVOLIKOGUS
20.03.2001 istungil oli 19st liikmest
kohal 13, puudus 6.
Otsustati ostueesõigust mitte kasutada
järgnevate kinnistute suhtes:
Mukri küla Aru I ja Rukkimurd, Koogiste küla
Valastusauna I, Koogimäe küla Kärneri, Paluküla
küla Pihlaka ja Urva.
Vaba põllumajandus- ja vaba metsamaa III
etapi taotlejate eelistuskomisjoni liikmeteks
kinnitati Tõnis Blank, Tiit Leier ja Ago Kuus,
teisisõnu volikogu revisjonikomisjon.
Haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe Tiit
Leieri ettekande põhjal otsustati nimetatud
komisjon jagada kaheks: hariduskomisjon, mille
tegevusvaldkon-da jäävad lasteaiad, koolid ja
raamatukogud, ja vaba aja komisjon, mille
suunata jäävad sport, klubid ja muu vaba ajaga
seonduv. Kinnitati 2001.a septembrist tööd
alustava Ingliste Lasteaed-Algkooli teeninduspiirkond ja põhimäärus.
Arutusel oli neli eelnõud: haldusõigusrikkumise protokolli koostamise ja haldusõigusrikkumise asja arutamise õigust omavate
ametiisikute loetelu kinnitamine (tehti mõned
parandusettepanekud ja suunati II lugemisele;
eluruumide erastamiseks (müügiks) korraldatava
avaliku enampakkumise korra lisatingimused
suunati III lugemisele; Kehtna turu eeskiri ja
külavanema statuut vajavad põhjalikumat eeltööd
enne volikogus kinnitamist.
Eidapere Kooli hoolekogu ja atesteerimiskomisjoni uueks volikogupoolseks liikmeks
kinnitati Mati Michelis.
Vallas tegutseva kinomehaaniku avalduse
alusel otsustati kino toetada 2001.a 7000.krooniga, et kinoetendused mõnda aega saaksid
jätkuda. Kino jätkamist pooldav avaldus laekus
volikogule ka Keava noortelt.
Lõpetuseks kuulati vallavalitsuse informatsioone.

Saadaval puuetega
inimese sõiduki
parkimiskaart
Puuetega inimestel on nüüd võimalik
hankida parkimiskaart, mis kehtib üle
Eesti.
Kaart lubab parkida tasuta avalikel
tasulistel aladel, peatuda ja parkida peatumist
ja parkimist keelavate liiklusmärkide
mõjupiirkonnas. Parkimiskaart kehtib, kui
puudega inimene sõidab ise või laseb ennast
sõidutada. Parkimiskaart on nimeline ja seda
ei tohi teistele edasi anda.
Kui teil on asjaajamisi suuremates
linnades, tasub parkimiskaardi hankimine
ennast kiiresti ära.
Parkimiskaart maksab 40 krooni ja
seda saab valla sotsiaalnõuniku käest.
Samas ka täpsem teave.

Vallavalitsus

KÜLAVANEMAD KÄISID KOOS
Pealkirjale tuleb teha väikene mööndus, 5. apriilil oli vallamajas ja osales
aktiivselt lisaks külavanematele ka Lelle alevikuvanem Jaak Madisson.
Päevakorda oli võetud küla/alevikuvanema statuudi arutelu, valla
prügimajanduse tulevik ja maapäeva ürituste tutvustamine. Alustati
vallavanem Kalle Toometi sissejuhatava sõnavõtuga. Kuna tegemist oli
valla ajaloos esimese taolise üritusega, kulus kolmes õhtutunnist suurem
osa kogemuste jagamisele ja saamisele. Pikajalist ühistegevuse
traditsioonidega Kumma ja Sauna külade vanemad on tagasihoidlikud
mehed ega tahtnud külade tegemistest eriti palju rääkida,Valtu klubi juhataja
Helgi Sussi pidi nende juttu täiendama. Helgi Sussilt tuli ka ettepanek
erinevates paikkondades valla ühisürituste korraldamiseks, olgu tegemist
siis sportliku mõõduvõtmistega, käsitöönäitusega, laadaga või mingi muu
üritusega
Väiksed külad ei ole üksinda eriti teovõimelised ning Kehtna-Nurme
esindaja Vello Laam avaldaski soovi naaberküla Koogimäe tegevusega
ühinemiseks. Aare Hindremäe Inglistelt väljendas muret noorte vaba aja
veetmise võimaluse vähesuse üle. Ruumid on olemas, tahetakse mängida
koroonat või lauatennist,aga kes vastutab kooli ruumide ja inventari säilimise
eest. Kehtnas ei pääse organiseerimata noored staadionile jalgpalli mängima.
Heik Past teavitas kohalolijaid, et Kohila külades ongi kaks põhilist
tegevussuunda võrkpall ja heakord ning Sulev Kidra Mukri külas tuletas
meelde, et tema noorusajal tehti palliplatsid ise ning mängijatest puudust ei
tuntud.
Ants Orupõld Saarepõllu külast muretses kuritegevuse suurenemise ja
tühjalt seisvate majade lõhkumise pärast. Koosolijad olid seisukohal, et
läbi meelelahutuse tekib ühtsuse tunne kõige paremini ning külade
ühistegevuse tärkamine peakski algama heakorratalgutest ning ühistest
pidudest.
Arvi Sepp Lalli külast ja Maret Nugis Põllu külast tegid külavanema
staatuse eelnõule mitu parandusettepanekut. Eelnõu arutelu kavatsetakse
jätkata järgmisel kokku-saamisel. Edaspidi oodatakse vallavalitsuselt abi
projektide koostamise ja muu tarviliku info näol.
Maapäeva üritused pidi esialgselt haarama Kumma ning Linnaluste
küla, aga Heik Past lubas teha ettepaneku, et kaasataks ka Lau ja Ingliste
külad.
Jaan Reim informeeris kohalolijaid valla prügilate sulgemise
kavandamisest ning jäätmete äraandmise edasistest võimalustest .
Valitud külavanemad ja
alevikuvanemad
Hiie küla
Liine Sulg
Käbiküla küla Ago Kuus
Kalbu küla
Eevi Mahoni
Keava alevik Peeter Kask
Kumma küla Kaido Laurimaa
Lelle alevik Jaak Madisson
Linnaaluste küla Illar Olesk
Metsaääre küla Vahur Tõnissoo
Pae küla
Heiko Miilen
Paluküla küla Sulev Otsa
Põllu küla
Maret Nugis
Saunaküla küla Raul Piirioja
Vastja küla
Endel Tammsaar
Määratud külavanemad ja
alevike algatusrühmad
Ahekõnnu küla Peeter Rostin
Eidapere alevik algatusrühm:
Mati Michelis, Kalle Toomet, Anne
Idvand, Taivo Raudsaar
Ellamaa küla Hoole Rand
Haakla küla
Artur Kokk
Hertu küla
Aare Tarkmeel
Ingliste küla Ingrid Rebane
Kaerepere alevik algatusrühm:
Tiit Leier, Tõnis Kurisoo, Helgi
Sussi, Kalju Kalda, Tenno Teets
Kaerepere küla Eha Parve
Kärpla küla
Ants Siitan
Kastna küla
Endel Õispuu

Kehtna alevik algatusrühm: Silvi
Ojamuru, Märt Riisenberg, Tõnis
Blank, Ramo Kure
Kehtna-Nurme küla Vello Laam
Kenni küla
Teet Oole
Koogimäe küla Eero Kalberg
Koogiste küla
Aleksander
Solovjov
Kõrbja küla
Ants Sõmer
Laeste küla
Tarmo Meister
Lalli küla
Arvi Sepp
Lau küla
Aare Hindremäe
Lellapere küla Urmas Haasma
Lellapere-Nurme küla Madis
Leppmets
Lokuta küla
Jaan Lootus
Mukri küla
Sulev Kidra
Nadalama küla Eva Kivimaa
Nõlva küla
Rein Jõhvikas
Ohekatku küla Ants Truu
Palasi küla
Rait Verrev
Põrsaku küla Arne Ojasalu
Reonda küla
Uno Tomingas
Rõue küla
Mati Kutser
Saarepõllu küla Ants Orupõld
Saksa küla
Kaupo Kauri
Selja küla
Endel Varblane
Sooaluste küla Kaja Zoobel
Valtu-Nurme küla Jüri Ots
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VALLAVALITSUSES
09.03.2001
Otsustati müüa avalikul enampakkumisel vallale kuuluvad vabad
eluruumid Kehtnas, Lokutal ja Eidaperes.
Nõustuti Lokuta küla Mäe talu 3, 6 ha maa ostueesõigusega erastamisega
Riina Taluri poolt. Toetati mängu ja beebikooli tegevust ning Raamatu
Aasta ürituste toimumist. Vaadati läbi OÜ Kehtna Elamu taotlus veetrasside
läbipesu kohta.Hans Vaeva poolt kogutud Keava aleviku noorte
kinoetenduste toetamise allkirjad ning kinoetenduste jätkumine küsimus
vallas otsustati edastada vallavolikogule.
Kinnitati õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamised:
Mardo Liitmaa Nõlva küla Rahkema
54,59 ha
Kaja Rodi Evi Saar Nõlva küla Rüüta II 11,1 ha
Aime Hamburg Nõlva küla Rüüta I 11,0 ha
Eerik Laurimaa Kumma, Sauna Niidre
26,04 ha
Vilma Laasma Lellapere ja Kärpla küla Uue–Põlma 28,89 ha
23.03.2001
Tulevalt ema taotlusest kinnitati lapse perekonnanime
muutmine.Rahuldati Lelle Kaubanduse OÜ alkoholi jaemüügi tegevusloa
ja FIE Tiia Grünlingu kauplemisloa taotlus. Vallavalitsuse poolt otsustati
lähetada maarahva kongressile maakorraldaja Ene Sulg.Otsustati osaliselt
toetada IX kirikumuusika festivali kontserti ja Ingliste Hardus- ja
Kultuurkeskuse programmi “Fööniks”
Nõustuti maa ostueesõigusega erastamisega:
Ilme- Johanna Kildvee Käbiküla küla Koka
17,91 ha
Juta Riisalu Kalbu küla Raba- Saare 5604 m²
Leevi Vilima, Aarne Vahtramäe Koogiste küla Vahramäe 28,83 ha
Tagastati või kompenseeriti õigusvastaselt võõrandatud maad:
Kalju Laane Linnaaluste küla Linnamäe
32,07 ha
Franz Katzmann Kõrbja küla Uueale
50,97 ha
Märt Vaikmets Sooaluste küla Mägiste-Sepa 28,72 ha
Ene Koplemik Koogimäe küla Kopli A-11 6,42 ha
03.04.2001
Nõustuti allajärgnevate maa ostueesõigusega erastamistega:
Leili Pillaroo Lokuta küla Otsa 9.12 ha
Endel Satsi Põllu küla Kolguoja 13,41 ha
Liisi Tikas Ellama küla Aaso 12227 m²
Tatjana Leiaru Eidapere alevik Aleti tee 9 1510 m²
Tegutsemisloa sai OÜ Kohila Meedik, kes hakkab Kehtna alevikus
tegelema hambaravi ja proteesimisega.Tunnistati nurjunuks Keava aleviku
Põrsaku t 2-3 korteri enampakkumisega müük. Kuulati vallavanema
informatsiooni ja peaökonomisti informatsioone. Rahuldati laekunud
avaldusi ning tutvuti valla koolieelsetesse lasteasutuste vastuvõtmise ja
väljaarvamise korraga.
Tagastati õigusvastaselt võõrandatud maad:
Karl Ruut, Linda Merisaar - Põllu küla, Koogiste küla Ristikivi 52,91 ha
Ants Lamp Koogiste küla Vanasauna
43,86 ha

Kirjalik vähempakkumine
Kehtna Vallavalitsus algatab kirjaliku
vähempakkumise Keava alevikus asuvate
Spordiväljaku ja Koolimaja maaüksuste
katastrimõõdistamiseks. Vähempakkumisest võivad
osa võtta litsentsi omavad maamõõtjad ja firmad.
Oma hinnapakkumised esitada vallasekretärile
kinnises, märgusõnaga varustatud ümbrikus
1.maiks k.a.
Täpsem info tel 75 660

Tähelepanu!
* Kehtna Vallavalitsuse kaudu saab tellida kasutatud
prügikonteinereid. Maht 190 liitrit, hind 300 kr. Huvilistel
helistada kuni 30.aprillini tel 75 640.
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15.–29. juulini 2001 korraldatakse
Eestis põllumajandusloendus
Statistikaamet vajab
RINGKONNAJUHATAJAID JA
RINGKONNAJUHATAJATE ASETÄITJAID
(tööperiood 21. maist 10. augustini)
Eeldused: kõrgharidus, eesti keele ja
soovitavalt kahe võõrkeele oskus, juhtimise ja
organiseerimistöö kogemused
Peamised tööülesanded: loendusringkonna
territooriumil loenduse korraldamine, osalemine
loendajate juhendajate ja loendajate valikul,
loendajate juhendajate ja loendajate koolitamine
14.–18. maini koolitus ja test
Ringkonnajuhataja kuupalgamäär on 5060
krooni, ringkonnajuhataja asetäitja kuupalgamäär
on 4680 krooni
LOENDAJATE JUHENDAJAID
(tööperiood 25. juunist 3. augustini)
Eeldused: kõrg- või keskharidus, eesti keele
ja soovitavalt kahe võõrkeele oskus, soovitavalt
organiseerimistöö kogemused, hea suhtlemisoskus
Peamised tööülesanded: 4–6 loendaja töö
juhendamine ja kontrollimine, oma loenduspiirkonnas loendustöö korraldamine
11.–15. juunini koolitus ja test
Loendajate juhendaja kuupalgamäär on 4330
krooni

Varia
LOENDAJAID
(tööperiood 6. juulist 1. augustini)
Eeldused: vähemalt keskharidus, hea suhtlemisoskus, kohusetundlikkus, eesti keele ja
soovitavalt kahe võõrkeele oskus
Peamised tööülesanded: eelringkäik oma
loendusjaoskonnas, põllumajanduslike majapidamiste ja põllumajanduslike kodumajapidamiste valdajate küsitlemine ja loenduslehtede täitmine, aruandevormide täitmine
25.–29. juunini koolitus ja test
Keskmine arvestuslik tükitöötasu koormusnormi täitmisel on 4000 krooni
Maapiirkondade loendustöötajatel soovitavalt isikliku sõiduki kasutamise võimalus
tööülesannete täitmiseks
Kandideerimise ankeete saab esitada kuni 30.
aprillini kella 9.00–11.30, 13.00–16.00:
Rapla maakond Tallinna mnt 3, Rapla, tel (048)
94 476
Ankeediga koos esitada pass, värviline dokumendifoto.
Tööpakkumised leiab Statistikaameti
koduleheküljelt Internetis aadressil http://
www.stat.ee rubriigist ,,Statistikaamet” ja
lisainformatsiooni põllumajandusloenduse kohta
rubriigist ,,Loendused”.

Estonia järv ja puisniit
1950datel aastatel ehitas Valtu rahvas Kaerepere heinamaale Kesksoo mäele suure heinaküüni. Kui see valmis sai, arvasid mõned naljahambad, et küün on peaaegu niisama suur ja
uhke kui “Estonia” teater ja panidki sellele
nimeks Estonia. Nimi levis ja muutus omaseks.
Heinamaa mägi (puisniit) sai samuti Estonia
nime.
1982.aastal kohustas Valtu kolhoosi
üldkoosolek juhatust rajama Estonia mäe alla
tehisjärve ja selle baasil koos puisniiduga
puhkeala, mis teenindaks kohalikku ja
ümbruskonna rahvast.
1984.aasta juulis suplesid esimesed lapsed
omas Estonia järves. Järgmisel aastal oli rahvast
juba nii palju, et oli vaja kehtestada piiranguid ja
eeskirju järve ja selle ümbruse kasutamisel. Rapla
rajooni TSN Täitevkomitee kinnitas Estonia järve
ja puisniidu rajoonilise tähtsusega looduskaitsealaks. Majand ehitas liivaplaazhi, parkimisplatsi ja veeregulaatorid. Viimased kindlustasid
järve puhta läbijooksva veega Allika peakraavist.
Jätkusid tööd puisniidu taastamiseks.
Loodusesõbrad tõid järve noorvähke ja kalu.
Puhkeala populaarsus tõusis.
2000.aasta suvel langes järve veetase 0,7-1,0
m võrra. Algul arvasime, et tegemist on vee
vähese juurdevooluga, mis on tingitud kuivast
suvest. Et aga järv hakkas juba kinni kasvama,
kontrolliti veetaseme regulaatori olukorda.
Selgus, et endise Sõmera talu maadel peakraavile
ehitatud regulaator (pais ehk tamm) oli lõhutud.
Valtu mehed taastasid paisu, kuid peagi lõhuti
see uuesti. Saadi teada, et regulaatori lõhkus
Sõmera talu maa suhtes õigustatud subjekti Reet
Lainelo abikaasa Kalju Lainelo, kes põhjendas
lõhkumist sellega, et kraavis vee paisutamine
ujutab üle Sõmera talu põllu ja metsa. Varasügisesel nõupidamisel regulaatori juures
leppisid vallavolikogu, vallavalitsuse ja
maaparandusbüroo töötajad perekond Laineloga
kokku, millisele tasemele vee paisutamine tagab

vee juurdevoolu paisjärve nii, et samal ajal ei oleks
liigniisked Sõmera talu maad. Kokkuleppele
vaatamata lõhuti 2001.a varakevadel Kalju
Lainelo poolt regulaator uuesti.
Kuna Kalju Lainelo pöördus 12. veebruaril
k.a palvega Vabariigi Presidendi poole
Nõukogude Liidu ajal ehitatud kuivenduskraavi
veetõkke likvideerimiseks, kutsus Rapla
Maavalitsus 15. märtsil nimetatud kirja aruteluks
Kaereperesse järgmised inimesed: Kalle Toomet,
Ene Sulg, Jaan Reim - Kehtna vallavalitsusest,
Tõnu Teder, Ülo Treial - Kehtna vallavolikogust,
Tenno Teets, Tarmo Mett - Valtu Hoiuühistust,
Tiit Petersoo - Keskkonnateenistusest, Väino
Vaidla, Kai Korkmann - Keskkonnainspektsioonist, Endel Saamann - Maaparandusvalitsusest,
Tiia Truu - ajalehest Nädaline, Villem Uustalu,
Tiiu Susi - Rapla maavalitsusest ning Reet ja Kalju
Lainelo.
Käidi ka kohapeal regulaatori juures, millega
piirnevad põllud ja metsaalune olid kevadisele
ajale vaatamata kingaga läbitavad ja üleujutuse
jälgi ei leitud.
Otsustati:
1. Tehisjärve veetaseme säilitamiseks võtta
vaieldav maatükk teenindusmaaks, mille aluseks
on Kehtna Vallavalitsuse korraldus.
2. Regulaator (ehk tamm, pais) taastada
tehnovõrkude valdaja (Valtu Hoiuühistu) poolt
sellise kõrgusega, mis tagaks järvele normaalse
veetaseme.
3. Üleujutuse korral kutsuda kokku komisjon,
kes otsustab 140 m pikkuse lisakraavi rajamise ja
torude allalaskmise.
4. Probleemid maakasutusega lahendab
vallavalitsus ja tehnovõrkude maaomanik.
5. Järve veetase peab säilima ilma üleujutuseta.

Tenno Teets,
vallavolikogu
keskkonnakaitsekomisjoni esimees

Kehtna Kunstide Koolis
oli 04. aprillil laulustuudio laste lauluvõistlus,
kus valiti kooli esindajad maakonna konkursile
“Laulukarussell 2002”. Võistluse eesmärk ei
olnud laste pingeritta seadmine ega võitja
väljaselgitamine. Valiku tegemisel arvestati
lauljate musikaalsust, esinemisjulgust,
diktsiooni ja ilmekust.
Kuulajateks olid kutsutud lapsevanemad.
Þüriisse kuulus 3 õpetajat ja 2 kooli õpilast.
Konkursile , mis toimub 20.aprillil Raplas,
otsustati saata Janette Iskül –6a., Hanna Hark7a. ja Riin-Lisett Rei-7a.
Laulustuudio laste oskused on aasta jooksul
tublisti edasi arenenud ja kõik osavõtjad esinesid
hästi. Väikseid lauluhuvilisi saab kuulata
emadepäeval ja Kunstide Kooli kevadkontserdil.
Kunstiklassi ülevaatenäitus on aprilli lõpuni
Tallinna Kunstikoolis ja mais saab meie koolis
näha Tallinna Kunstikooli õpilaste töid.
Ootame järgmiseks õppeaastaks uusi õpilasi
kõikidele erialadele:
Kunstiklassi: vanus 8-12a.
Klaveriklassi: vanus 7-9a.
Kitarriklassi: vanus 9-12a.
Laulustuudiosse: vanus 6 – 10a.

Musikaalsuse katsed kitarri- ja
klaveriklassi soovijatele toimuvad 17.mail
kell 17.30 ja laulustuudiosse soovijatele
28.mail kell 17.30. Ette valmistada 1
laul.
Kunstiklassi soovijatel saata või tuua
avaldused kooli 12.juuniks.
Info tel. 75 221
Anne REIMANN

VELOTREFF 2001 –
harrastus- ja tänavaratturite
ülemaaline kokkutulek
Tänavu suvel esmakordselt toimuv harrastusja tänavajalgratturite ülemaaline kokkutulek
VELOTREFF 2001 on suurepärane võimalus
pääseda argirutiinist ning veeta paar tervislikku
päeva sõprade või pere seltsis jalgrattaga kaunis
looduses seigeldes.
Raske on leida kokkutulekuks sobivamat
kohta kui voorte ja järvede vahel paiknev
Palamuse, kuhu 13.-15. juulini oodatakse
harrastusjalgrattureid kogu Eestist.
Mõnusa jalgrattamatka ulatuses on Elistvere
loomapark, Kaiavere vaatetorn, Luua dendropark,
Saare mõisa koduloomapark, Kuremaa järv ja loss,
Tootsi-Teele-Kiire-Arno koolimaja ning Laiuse
lossivaremed. Laagri programmis on erinevad
matka- ja võistlussõidud, sportlik-seltskondlikud
mängud ja muud jõukatsumised, mis aitavad
rattaretkede vahele jäävat aega sisustada.
Kõik osavõtjad saavad ümbruskonna kaardi,
mille alusel võivad valida ka iseseisvalt omale
jõukohase marsruudi.
Õhtutel toimub Palamuse laululaval aga suur
muusikapidu.
Lisainfot vaata aadressilt www.velotreff.ee
Vooremaa ja Palamuse ootavad Sind.
Trehvamiseni!

Omalooming
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Kehtna valla keelepäeva “kirjanikud”
Sõnad - meel, keel, teeme veel see on praegu veel mu emakeel.
/Pille Lindre Kastna külast/
Kehtna valla omaloomingukonkursile tuli
kokku 134 tööd 82 autorilt: luuletusi, lühijutte,
esseesid, muistendeid, reisikirju ja ... koguni omakirjutatud raamatuid. Neid töid lugesid ja hindasid
omaloomingukonkursi toimkond, kuhu kuulusid
raamatukogude töötajad Jutta Jukk, Mariina
Madisson, Elle Roomets; õpetajad Eva Pedaja ja
Ene Murd ning Valla Vaatleja toimetaja Reet
Langi.
Vanuseliselt rühmitasime autorid järgmiselt:
lapsed kuni V klassini, VI-IX klassi õpilased ja
täiskasvanud. Omakorda hinnati eraldi luulet ja
proosat.
Suurepärased olid Valtu kooli laste raamatud,
autoriteks Kaisa Laurimaa, Sander Zvezdin,
Kertu Kongo. Oma raamatute tegemine on
Kaerepere kandis üldse tavaks. Neid oli teinud
ka vanem põlvkond. (Kas raamatuklubi “Varak”
mõju?)
Endrik Lillipuul oli tore pärimusmuistend
Valtu mõisnikust. Suure hulga muistendeid esitas
Kehtna Põhikool. Siin jäid silma Ott Oleski, Jaan
Paaslepa ja Cathy Kalbergi lood, eriti viimase
muistend kookidest Koogimäe külale nime
tekkimisel.
Esitatud luuletustest olid täiuslikud Eli Krafti
ja tema vanaema ühistööna valminud 3 luuletust.
Soovime jätkuvat koostööd!
VI-IX klassi õpilaste luules olid selgesti
eristatavad poiste ja tüdrukute tööd. Poisid, kes
ise teatavasti on tehtud tiigrist ja konnast ja
kutsika hännast, olid kirjutanud ikka otse, vängelt
ja huumoriga pooleks (autorid Kristo Pajus ja
Ragnar Toompuu). Ragnari luuletust lugenud
kirjanik Andres Ehin arvas ka, et Ragnarist on
potentsi, mida oleks vaja edasi arendada.
Poiste kõrval paistsid tüdrukute (kes on
tehtud ju suhkrust ja jahust ja maasikavahust)
tööd malbed ning lüürilised: Siiri Lepiste, Kristi
Babtðenko, Liis Pallas jne kõik ei mahugi
paberile.
Proosapaladest jäid silma Elina Randoja tööd.
Paljulugenud tüdrukuna on ta kirjandusega
kindlalt sinapeal, nägemus maailmas toimuvast
selge ja oskus sellest ka kirjutada. Väga huvitav

Ott Oleskile ulatab meene Jutta Jukk.
kirjandusse pürgija on Nele Järvala, kelle töödes
on palju eksootikat ja tegelasedki kannavad
võõrapäraseid nimesid. Võib-olla peaks liialt
keerukaid teemasid siiski vältima.
Zhürii märkis sellest vanusegrupist ära veel
Heleri Toome, Kadri Samuni, Anu Pedaja, Jüri
Lehtmetsa, Liis Pallase ja Mailis Timmi
omaloomingu.
Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli
õpilaste Eret Panga ja Margit Pontuse omalooming oli kenasti välja peetud: ühel luuletus,
teisel proosatöö. Sellega ei saa siiski nõustuda,
et suure kooli õpilaste hulgas pole nn sahtlisse
kirjutajaid. Talendid jäid avastamata.
Täiskasvanud autoridte töid oli eriti raske
hinnata. Paljud olid juba varem trükis ilmunud ja
toimetajad neid korrigeerinud. Sellele vaatamata
otsustasime ilmunud töödesse suhtuda kui
omaloomingusse.
Tublilt oli esinenud Iti-Mai Meinberg (14
tööd), Hans Järvela (hulk suuri ja väiksemaid
kirjutisi, muist koguni ajalehe lõigetena), Karli
Palmiste (ka lehelugejatele juba tuttav). K.
Palmiste töödes köitis zhüriid nakatav huumor.
Helgi Sussi esitas tõeliselt hea lasteraamatu

käsikirja. Leiaks vaid illustreerija ja väljaandja!
Luule viljelejaist tundusid Vika Roosild ja
Ene Kensap profesionaalsete kirjutajatena. Vika
Roosilla luule hakkas silma juba Keava
raamatukogus Jutta Jukki töölaualt. Ene Kensap
alias Colleen Midell on ka kuidagi varasemast
ajast tuttav. Teie töid loeks luulesõber kindlasti.
Peale mainitu jäid silma ka Helve Pärdi, Eve
Sireli ja Pirje Puumetsa kirjatööd. Jätkake
loomist! Võimalik, et järgmine konkurss on aasta
pärast.
Zhürii otsustas, et me autoreid ega töid
kohtade järgi ei järjesta. Märgiti ära 31 autorit.
Väiksemad kirjutajad said mälestuseks hõbe- ja
suuremad kuldpliiatsi, et edaspidine looming
oleks veelgi väärikam. Suured ja suurema
kirjatööde pakiga autorid said mälestuseks
raamatu, et oleks siht, kuhu püüelda.
Lugupeetud konkursist osavõtjad! Täname
teid, et reageerisite meie üleskutsele. Täname
ka õpetajaid, kes teid suunasid. Teie tööd asuvad
vallamajas. Valla Vaatleja toimetaja tahab
edaspidi mõnda neist ka lehes avaldada. Loodame
teie nõusolekule.

Elle ROOMETS

OMALOOMINGU KONKURSIL äramärgitud autorite tööd
Igavesti noor
Sa ära heida meelt,
et oled vana - ka sügisel on oma tunnetus:
nii kirkad lehed,
mis on landend maha neis kõigis oli oma armastus.
Kui puu on raagus,
on ta andnud palju küll hapnikku, küll varju turvasust.
Kui tuleb kevad
avanevad pungad
ning noori võrseid
kasvab juurest just.
Siis ööbikutel jälle
koht kus olla ja
aillerdada jumalikku viit ning lõpuks mõistad,
miks sind oli vaja -

on koidul hämarikul oma liit.
Sa ära heida meelt,
et oled vana.
Su hing võib olla
igavesti noor nii nagu kevad, suvi,
sügis, talv on aastaajad ei lõpe iialgi
ka Sinu antud hool.

Ene KENSAP
Liivatormide tolm heida hingest,
unenägude udu vabasta vaimust,
märka soojuse sära südame süles,
valguse maailm ärata üles,
ava Armastus endas
et võtta ja anda!

Vika ROOSILD

Lapsepõlve mälestus
Pärastlõunane seisev aeg,
karged, vaikivad uned...
Mõttetee pühale maale uduvall. Kaotatud värve
süda leida ja otsida ihkab.
Hingeõhuna habras on mälestus,
naer lainehallide pihus.
laps, kallis, õpeta olema!

Vika ROOSILD
Jää hüvasti, tänene päev,
lahku, jää siiski mu sõbraks.
Olen su viimase tunni laps,
ära solvu, et istun ja leinan
su minekut kingitud ajas
raisates ennast ja sind.
Saadan sind paaris ärkvelhetkes,
valvan su venna hälliveerel.

Vika ROOSILD
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PANNKOOGI PÄEV

Emakeelenädalal pühendasid Eidapere kooli
õpilased oma luuletusi eesti keelele.
Juhendajaks õpetaja Eha Orupõld.
Eestimaa on väike maa,
aga väga ilus ta.
Meie rahval tore keel,
selle nimi eesti keel,
eesti keel- mu emakeel.

Rauno ORUPÕLD, 2. kl.
Üle maailma pole tuntud see keel,
ja eestlased pole seda unustanud veel.
See on meie emakeel.
Eesti keelt õpin praegugi
ega unusta ma surmani.

Kärt HALLIKAS, 7. kl.

Meil Kehtna Lasteaias “Siller” on sisustatud üks ettearvamatult huvitav ruum, mis on jaotatud
keskusteks. Seal on tervise-, juuksuri-, kokanduse-, kunsti-, teaduse-, lauamängu-, poiste- ja
klotsikeskus. See annab ääretult palju võimalusi oma ideede teostamiseks.
Ühel päikesepaistelisel reedel tegimegi plaani teoks – tervitame kevadet kaunilt kaetud laua ja
hõrgutavalt lõhnavate pannkookidega. Valmisid voltimistehnikas kaunid salvrättidest liblikad –
kahvlikaunistused, tasside äärtele paigutasime ilustusteks sidrunilõigud ja loomulikult asetus om
kohale ka kahvli paariline – nuga.
Laud kaunilt korras asusime märksa tõsisema töö kallale: taigna tegu. Silma jäi just eriti munade
vispeldamise võlu, mis oli omaette huvitav töö. Siis aga, kes oleks osanud arvata, et kõige võluvam
on just - oma koogi küpsetamine. Tulemuseks pälvis iga usin ja agar pagar kiidusõnu.
Laua äärde asudes naelutasid laste pilke koogi “saareke” ja moosi “mäeke”, ununema kippusid
aganuga ja kahvel: viisakate lauakommete harjutamiseks vajalikud tööriistad. Nii mõnelgi taldrikul
võis märgata “terariistade ägedat duelli” koogi kallal, kusjuures üks ja teine pidevalt kohti vahetasid.
Lapsed said lõpuks kõigega hästi hakkama ja päev oli tore! Lapsevanematele suur, suur atäh abi
eest!

Huumor

Kampaania
“Narko Maania”
Oinad ja mobiil

(Kõlbmatuks tunnistatud kirjanduslik
reklaam EMT ajakirjale Mobiil)
Ei kaifiga ühtäkki vea.
Nüüd saada kohe... õige pea mu sõber Delta - ole hea,
uus pea, kuid mitte Oina-pea.
Jürikuus tõin tallu noore Oskari sulaseks,
et loodusesõpru metsast välja aidata. Otsitakse
küll lapsi-naisi-mehi, väimehi, ämmasid isegi.
Marjad-seened jäävad metsa, korvidki
kadunuks. Taskutelefonid olemas, kuid levi ei
leita.
Töö toidab. Mõni mõnusalt, pappi-plekki
põlvini. Sulasel oli oma mobiiliga sehkendamist. Targu ja tasapisi timmisime Oina-õlutki.
Sõber kiitis oma moodsat mobiili määris pähe
rohkesti reklaame. Vahel vajus Oina-Oss
patjadele puhkama. Orienteerumaks äkilises
äriilmas, võtsin siis vaikselt oma sala-aarde,
Delta-mobiili. Valisin kähku üks-kaks-kolm
(123). Kohe kõik kõigiti korras! Koolitusega.
Oskar otsis mõõdutunnetki, üritades mobiili
abil tarkade tohtritega ühendusse astuda. Nägu
kortsus nagu kasutatud kempsupaber,
püksipõlved palvetamisest paokil, sammus
sünge sõber mobiili manades-mustates ja

pingsalt pilvedesse põrnitsedes hooldamata
aias. Sellises situatsioonis oli ehk Kepler oma
seaduste ees. Taganesid turritavad nõgesed ja
ohakad.
Jaanipäeval sai sulane pruudi. Nüüd
tuuritas krundil tõrksates tossudes morn
mobiliseeritud paar nagu...laenatud naeratust
otsides. Üks hoidis kokku jalgratast, teine rulluiske. Peagi näis aed-õu mõnusa muruna.
Ei aku lakkamatu laadimine ega planeetide seis
soosinud levi leidmist. Kukkunud katuseredeliga kurgikärusse, jättis kurnatud kallim Oskari
maha. Seepeale kinkis ohvrimeelne Oss
korstnamobiili temakesele. Endale muretses
uue.
Õunte valmimise aegu tundus, et talunikud
on viljapõldude keemiatõrjega hilinenud.
Kõikjal kohati lehkas, haises häirivalt ja
halastamatult...hirmuäratavalt. Lõpuks tuli
välja, et need on Ossi kõhutuuled. Sulane oli
levi otsides oma keskpaiga õunapuuladvas ära
katkestanud ja toorevõitu ubinatega üle
pingutanud.
Kord keskendusime kenakesti kesvamärja
kaisus. Õlu käis läbi nagu mõdu märtrist.
Korraga otsustas optimistlik Oskar
bakalaureust panna - läbida Siva-SüvaToimetuleku Kolledzhi kiirtäienduskursused
pootsmani paguniteni. Sest sulane soovis
shokolaaditüdrukute - Aafrika - vetesse.
Paugupealt pistsin Ossi pihku oma Delta-aarde.
Vedasin ta musta mandriga tutvust

Väike on mu isamaa
ja rahvas emakeelega.
Mu emakeel on minuga
nii kaua, kuni elan ma.
Mu emakeel on eesti keel,
ta saatjaks mulle eluteel.
Mul põlvepikkuselt ta käes
ja alatiseks mulle jääb.

Ly FERENETS, 6. kl.
Eesti keel, mu emakeel,
seda õpin veel ja veel.
Raske on grammatika
nagu matemaatika.
Kirjandus on mõnusam,
seal on jutud lõbusad.
Kirjandeid peab kirjutama,
ilukirja harjutama.
Õppida on palju veel,
et saaks selgeks emakeel.

Ave VESIALLIK, 6. kl.

tegema...väljakäiku, sest väike ruum väldib oki
puhul kukkumist. Sealt väljus särav sell, tasku
täis telefoninumbreid - lauluga:
“Pea allveelaevas külitan...
Ei Oinale ma sülita,
ei palvemaja tülita end EMT-i võrku lülitan.”
Nii sündiski. Juba novembris helistas Oss
allveelaevalt Antarktis, detsembris jäälõhkujalt
Double Bock. Teenivat dollareid. Lubas
trümmitäie tumedaid tüdrukuid, miilavalt
meelaid säredaid seksapiile jüripäeval Sõrve
sõidutada, mihklipäeval tagasi toimetada.
Kõneles
kõnealustustasuta,
lõpetas
kõneleõpetustasuta. Veeratas värssegi:
“Näib, Oina-õlut paneb paater...
Teab mõõdutunnet narkoloog,
mobiiliga on psühhiaater ma kingituse neile toon.”
Küllap kohtume. Siis saab rummipudeli
najal mõõdutunnetki häälestada.
Inspiratsioon: Kehtna-Sarka, tantsusammupedagoog Kaarel Kitt, lastepsühhiaater
R.Madisson, perearst E.Pukspuu.
Selgitus: Narko Maania - EMT kampaania;
Delta - EMT pakett; Double Bock - Tartu
Õlletehase kange õlu, kõnekeeles - Oinas.
Märkus (täiesti salajane): Kumma küla
Sooru andmetel seisnud tekstis nimetatud
laevad Paldiski sadama reidil.

Karli PALMISTE

Aprill

NALJAKUU APRILL
Ammustest aegadest on teada – tuntud tõde, et
naer mõjub tervisele doniseerivalt. Kuningaid
naerutasid narrid, rändtsirkused oma rännakutel küla- ja linnaelanikke, klounid vaatajaskonda, nii suuri kui väikeseid.
Juba 18.sajandil elanud kirjanik nentis ühes
oma aforismis: “Kõige rohkem on kaduma läinud
see päev, millal ma pole naernud.”
Meie oleme oma lasteaeda plaaninud
naljakuuga seoses mitmeid üritusi: karneval,
pudelinäitus, lastevanemate koolitus, vaasi päev,
nõia päev jpm huvitavat. Jääb vaid soovida
rohket osavõttu!
Kehtna Lasteaia “Siller” pere soovib kõigile
Teile killukest naeru igasse päeva, sest naer on
vägev asi, ta ei võta elu ega varandust, aga võib
kinkida: tervise, rahu ja rahulolu.
Naergem südamest!
Kehtna Lasteaia “Siller “

kollektiivi nimel:
Imbi SAARE
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Tere!

Mina olen väike Mari, kas te siis tõesti mind ei
tunne? Ma ise arvasin, et mind teavad kõik,
muud ei kuulegi kui et väike Mari, tee seda ja
too toda. Kui vaja käsutada, teavad küll, kellele
käske jagada, aga nüüd teevad näo, et ei
tunnegi.
Nüüd viimasel ajal muud ei kuulegi kui et
astus ämbrisse ja kapis on luukere. Mina ei
saanud esiotsa mitte kuidagi aru, kuidas võib
ühest ämbrisseastumisest luukere saada. Pärisin
siis isa käest, mida see õieti tähendab. Vaat tema
tegi mulle asja selgeks. Kohe nii põhjalikult, et
võin seda teilegi rääkida. Vaat kui Juku paneb
knopka lasteaias kasvataja toolile ja kasvataja
saab kohe teada, et seda tegi Juku, on see
ämbrisseastumine. Aga kui kasvataja seda teada
ei saa, aga mina näen pealt, on see luukere Juku
kapis. Kui vaja, lasen talletatud luukere käiku
kunagi hiljem. No siis näiteks, kui Juku ei anna
mulle mõnda mänguasja, mis temal on ja minul
ei ole, aga tahaksin küll. Küll ma vastasel
korral, no siis, kui Juku mulle mänguasja ei
anna, oskan sellest knopkast rääkida
kasvatajale ja lasteaia juhatajale ja tädi Jutale,
kes seal poes töötab ja omakorda igale poole
infot jagab. No siis ta veel näeb, see Juku
muidugi, veel aastaid hiljem, kuidas luukere
kondid klõbisevad. Mul on sellist infot juba terve
vihikutäis kirja pandud. Kes teab, kelle luukere
konte kunagi suures elus klõbistada vaja on.
Aga tegelikult ei tahtnud ma seekord üldse
nendest luukeredest rääkida. Küll nendest veel
jõuab, kui asi kuumemaks läheb.
Isa ütleb ikka, et kui mitte millestki rääkida
ei ole, räägime ilmast. Minul on aga vastupidi,
rääkida oleks niiii paljust, et mitte kuidagi ei
oska muust alustada kui ilmast. Vaat see
ilmataat teeb ju nii hulle tükke, et hullemaid ei
oska minu vanaemagi välja mõelda, Riigikogu

seaduseandjatest rääkimata. Aga temast ja
nendest räägin ma mõni teine kord. Aga vaat
selle ilmaga seoses ütles isa, et tema on
seadusekuulekas kodanik ja vahetas auto
talvekummid suvekummide vastu seadusega
ettenähtud tähtajaks õigeaegselt ära ja läks
siis veel sõitma ka kui õige mees kunagi. Aga
see va ilmataat ei ole ilmselt meie seadusi
lugenud või ei olnud ta lihtsalt õige mees, sest
kallas traditsiooniliselt just kummivahetuse
tähtajaks sellise lume maha, millist ma pole
kogu möödunud talve jooksul näinud. Aga
sõita sai täitsa vabalt, ega suurt võimalust teest
mööda panna ei olnud, kraav oli juba nii
paksult autosid täis. Ju siis ka seaduskuulekad
kodanikud, kes meie seadusi täht-tähelt
võtnud olid. Muidugi saavad politseinikud
nüüd oma inimsõbralikkust näidata ja
kuulutada, et ega nad kohe esimest päevast
talvekummide kasutajaid veel karistama
hakka. Ja ega neil eriti võimalusi olegi, sest
nii hullu ilmaga ei aja õige peremees koeragi
välja, politseinikest rääkimata.
Isa luges mul üle õla seda kirjatükki ja
kukkus näägutama, et mis kummidest ma siin
kirjutan, tegemist olevat ikka rehvidega. No
see läheb mulle küll kõige vähem korda, mis
see seadusetäht ütleb, kummid jäävad ikka
kummideks. Nojah, ma tegelikult tean küll,
mida nad nende kummide all esmajoones
mõtlevad, aga seda ma teile nüüd ka kirjutama
ei hakka. Kes ise ei tea, jäägugi rumalaks.
Nüüd hakkas ema ka üle õla piiluma, mida
ma kirjutan. Isa ütles, et tsensuur kaotati meil
juba enne minu sündi ära, ei ole siin midagi
piiluda. Aga igaks juhuks panen seekord
punkti. Ehk saab teinekord rahulikumas
õhkkonnas edasi kirjutada.
Tsau!

Teie Väike Mari

Kultuuriüritused aprilli- ja maikuus
21.04 kell 21.00 Puhkeõhtu Eidapere
Kultuurikeskuses. Ans. “Sektor” ja Reet Linna.
Õhtu käigus ka mäng “Kuulus ja kummaline”.
Pääse 65.22.04 kell 12.00 Raamatuklubi Varak üritus Valti
Seltsimajas.
22.04 kell 21.00 Jüriöö lõke Kaereperes.
23.04
Jüriöö tähistamine Eidaperes.
23.04.-31.05 Raamatunäitus “Kaunimad
raamatud 2000” Kehtna Raamatukogus.
23.04 kell 18.00 Ühiskülastus. Tallinna
Linnateatri etendus “HAMLET”. Väljasõit
Kaereperest kell 16.15. Info 62 659.
23.04.-11.04. Raamatunäitus “Paul Kuuspergi
looming” Kehtna Raamatukogus.
25.04 kell 18.00 Kutseõppeasutuste vaheline
diskorite konkurss Kehtna MTK saalis.
26.04 kell 19.00 Ühiskülastus. Estonia ballett
“ANNA KARENINA” Väljasõit Kaereperest kell
17.00. Info 62 659.
28.04 kell 13.00 Ühiskülastus Ugala
lasteetendus “VARASTA VEEL VÕÕRAID
KARUSID”. Ekskursioon teatrimajas. Väljasõit
Kaereperest kell 10.00. Info 62 659.
28.04 kell 14.00 Eidapere Laulustuudio hooaja
lõpukontsert Kultuurikeskuses.
28.04 kell 18.00 Ühiskülastus Tallinna
Linnateater “KOJUTULEK” ja “KURITÖÖ JA
KARISTUS”. Väljasõit Kaereperest kell 16.00. Info
62 659.

28.04 kell 18.00 Kehtna Segakoori 40.
aastapäeva kontsert Kehtna MTK saalis.
30.04 kell 18.00 Nõiatrall Eidaperes.
30.04 kell 20.00 Ühiskülastus. Rahvusmeeskoori
volbriöö kontsertshow Sakala Kultuurikeskuses.
Väljasõit Kaereperest kell 18.00. Info 62 659.
30.04 kell 21.00 Volbriöö Keavas,
30.04 kell 21.00 Volbriöö nõidade pidu kõigile
Valtu Seltsimajas.
30.04 kell 22.00 Volbriöö Lelles suurtele ja
väikestele.
03.05 kell 18.00 Ühiskülastus Tallinna
Linnateater “PÕHHJAS” ja “INISHMAANI
IGERIK”. Väljasõit Kaereperest kell 16.00. Infi 62
659.
05.05 kell 15.00 Ühiskülastus Nukuteater
kogupereetendus “BABE”. Väljasõit Kaereperest
kell 13.00. Info 62 659.
05.05 kell 19.00 Ühiskülastus Estonia ooper
“BORISS GODUNOV”. Väljasõit Kaereperest kell
17.00. Info 62 659.
07.05 kell 08.20 Lastele etendus “Tüdruk ja
roos” Eidapere Kultuurikeskuses.
10.05 kell 14.00 VAT teatri etendus noorukitele
“KIVID” Valtu seltsimajas
10.05 kell 18.30 Emadepäeva kontsert Eidapere
Kultuurikeskuses.
12.05 kell 18.00 Emadepäeva kontsert Valtu
Seltsimajas. Kunstinäituse avamine.
Kell 19.00 Kohtumine kirjanik Andrus

Kivirähkiga.
13.05 kell 14.00 Emadepäeva kontsert Lelle
Rahvamajas.
14.05 Raamatunäitus “Ira Lembergi looming”
Kehtna Raamatukogus.
15.05 kell 13.00 Nukuteatrietendus “ANNI
MANNI” Valtu Seltsimajas.
17.05 kell 18.00 Ühiskülastus Tallinna
Linnateater “SILD”. Väljasõit Kaereperest kell
16.15. Info 62 659.
18.05 kell 17.00 Tantsupäev koos
külalisesinejatega Eidaperes. Õhtu Jüri
Homenjaga Eidapere Kultuurikeskuses. Jälgi
reklaami!
5.5 Ühissõit Heimtali laadale. Väljasõit kell
8.00. Info 62 659.
19.05 kell 21.00 Puhkeõhtu Uno Kaupmehega
Lelle Rahvamajas.
20.05 kell 19.00 Ühiskülastus Estonia jazz
ballett “ENNE JA NÜÜD”. Väljasõit
Kaereperest kell 17.15. Info 62 659.
25.05 kell 19.00 Ühiskülastus Tartu
Vanemuine
poeetiline
draama
“MÄDARÕIKAMAA”. Väljasõit Kaereperest
kell 15.00. Info 62 659.
27.05 kell 19.00 Ühiskülastus Tallinna
Linnahall SOFIA ROTARU kontsert. Väljasõit
Kaereperest kell 17.15. Info 62 659.
27.05 Rahvakultuuriüritus Valtu Seltsimajas.
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Õnnitleme
Aprillikuu juubilarid
60
Kalle Salumäe
12.aprillil Kumma külas
Jaan Pihlap
18.aprillil Kumma külas
Jaanus Krumm
19.aprillil Lokutal
Leili Päärmaa
22.aprillil Kaereperes
Maie Heinsalu
23.aprillil Kehtnas
65
Hilja Rüüs
9.aprillil Kehtnas
Paul Kuusemäe
19.aprillil Põrsaku külas
70
Hilda Ernits
6.aprillil Kehtnas
Konstantin Ogorodnikov
22.aprillil Põllu külas
Vladislava Volodko
27.aprillil Lelles
Evi Hamburg
30.aprillil Kehtnas
75
Villi Hübner
13.aprillil Keavas
80
Elfriede-Johanna Kõrtsini
3.aprillil Kumma külas
Maia Sisask
21.aprillil Kehtnas
Helvi Kihlevelt
27.aprillil Sooaluste külas
90
Elsa-Johanna Hagen
21.aprillil Lelles
92
Ida-Marie Aud
3.aprillil Haakla külas
Maikuu juubilarid
60
Arved Rästas
10.mail Palukülas
Eha Lepik
18.mail Lelles
Nikolai Gubar
22.mail Kehtnas
Ben Vilgo
26.mail Keavas
Vello Laam
28.mail Kehtna-Nurme külas

Registreeritud
sünnid

Teated, kuulutused& õnnitlused
Elle Käpp
28.mail Kehtnas
65
Andres Valinu
1.mail Lelles
Jadviga Garda
1.mail Hertu külas
Saima Rauts
1.mail Lelles
Alviine Konno
5.mail Kehtnas
Helju Konstantino
10.mail Põllu külas
Jaan Sulg
27.mail Kehtnas
70
Heldi Sirendi
13.mail Lelles
Helvi Raudsepp
21.mail Keavas
Jekaterina Kempi
31.mail Lelles
75
Melania Johanson
14.mail Kalbu külas
Arnold Kirss
19.mail Kehtnas
Ellen Salm
23.mail Sooaluste külas
Irene Süslich
30.mail Lelles
Asta-Elfriede Käsper
31.mail Eidaperes
80
Akulina Tähe
1.mail Lokutal
Ivan Ferenets
7.mail Eidaperes
Elli Aaste
16.mail Keavas
85
Hilda Karuoja
21.mail Saunakülas
90
Eduard Sisask
3.mail Kehtnas
93
Erna-Elfride Tammaru
23.mail Ohekatku külas
96
Anatoli T aban
20.mail Hertu külas
97
Elfriede Pärnamägi
31.mail Ingliste külas

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

TOIMKOND

Teist aastat järjest on Kehtna KESPO saavutanud maakonna siseturniiril
jalgpallis III koha. 3-etapilise turniiri võitis Märjamaa Kompanii, jättes II
kohale Atli/Rapla.
Kespo eest mängisid Rain Brecher, Jevgeni Durandin, Ranno Grauen,
Ramo Kure, Priit Mägi, Tenno Samuel, Uvar Taalberg, Siim Viisut, Teemu
Lehter ja Eero Leier.
Algamas on Eesti MV IV liiga, kus mängib ka KSK KESPO.
Mängud on 29.aprillil Tallinnas (infoabi 1188) Tallinn - Kehtna KESPO
ja 06.mail Jüris FR Rõõba - KESPO.
NB! 1.kodumäng 13.mail KESPO - International Tallinn.
Tulge kaasa elama!
* Soovin üürida Lelles või selle
ümbruses 2-3-toalist elamispinda.
tel 051 932 824
* Soovin müüa (15 000.-) või
vahetada 3-toalise erastatud
korteri Kehtna alevikus 1- või 2toalise erastatud korteri vastu
(asukoht pole oluline).
Tel 75 357

9.aprillil alustas Kehtna Perearstikeskuses
Staadioni tn 13B tööd uus
HAMBARAVIKABINET
Teid võtavad vastu dr Mari Leppik ja õde Merle Kurro
Eelregistreerimine ajutisel numbril 33 530

Põllumajanduse ja Maaelu Krediteerimise Fond (PMKF) on
andnud ka tänavu põllumeestele kevadtöödeks laenuressurssi
hoiu-laenuühistute kaudu. Lühiajalise laenu saamiseks
pöörduge taotlusega Kehtna Hoiu-Laenuühistu poole.
Info tel 75 245.
Juhatus

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

Käesoleva aasta Memme-taadi
tantsu- ja laulupidu on Märjamaal
2.juunil.
Kõigil kollektiividel, kes
soovivad peol esineda,
registreerida osavõtuks Märjama
Rahvamajas hiljemalt 10. maiks
kas kirjalikult või
telefonidel 21 355 või 21 790
igal tööpäeval kella 10.00-16.00.
Ansamblitel esitada repertuaar
(kaks laulu), tantsijad ja
segakoorid esinevad
koondkavaga.

KESPO maakonna siseturniiril
jalgpallis kolmas!

Kehtna Hoiu-Laenuühistu liikmed
Desiree Puusepp
28.veebruaril Kaereperre
Joosep Allan Kaer
14.märtsil Kehtnasse
Ketren-Marlein Lootus
31.märtsil Lokutale

Memme-taadi pidu
Märjamaal

Müüa garaazh Kehtnas.
Tel õhtuti 055 20770.

Registreeritud surmad
Ella Toater
(31.08.1923 - 12.03.2001)
Lellest
Elsa Ringo
(11.07.1909 - 14.03.2001)
Kehtnast
Leida-Valentine Mikit ur
(23.02.1921 - 18.03.2001)
Inglistelt
Juuli Lumiste
(16.05.1902 - 19.03.2001)
Haaklast
Richard Kotsar
(28.06.1917 - 30.03.2001)
Lellest
Aleftiine Hannust
(17.05.1913 - 02.04.2001)
Kaereperest
Meta Kaljula
(01.02.1915 - 01.04.2001)
Linnaalustest
Luiza Kostap
(18.08.1922 - 05.04.2001)
Kehtnast

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

