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KEHTNA VALD
1866 - 1940
Koostanud Aino Suviste

23.juunil Kehtna suvelaat
11.augustil Lelle laat
31.augustil Eidapere laat

KODU
Hando Runnel
On maantee ja maanteel käänak
ja käänaku kõrval küla,
see ongi minu kodu
ja tume mets seal taamal,
see ongi minu kodu
muid märke ma ei oska anda
muid märke ei olegi temal,siin on
mu saatus ja sugu
mu aja ja elu lugu.
I 1.MÕIS
Arheoloogilised andmed ja maastiku
iseloom lubavad arvata,et Kehtnas on
põlluharimist tehtud aastatuhandeid ja
Kehtnat tuleb lugeda maakonna vanimate
asustusalade hulka.Kehtna nime on mainitud
esmakordselt 1470.a.(Kechtel). Kehtna
mõisa tekkimise täpne aeg on lahtine.On
säilinud dokumente,mis on koostatud Kehtna
mõisas 1.mail 1485.a. Selle dokumendiga
jagab Arndt Wietinghoff oma venna
nõusolekul talle kuuluvad valdused kahe poja
vahel.Üks poegadest saab Järvakandi
mõisa,teine Kehtna mõisa. Alates 18. saj
lõpust peale on Kehtna mõis olnud Rapla
kihelkonna suuremate mõisate hulgas nii
adramaade kui ka hingede arvu
poolest.1881.a elas rahvaloenduse ajal
Kehtna mõisas 1223 inimest (627 meest ja
596 naist). Keava mõisas elas samal ajal 469
hinge.
27. septembril 1874.a sai uueks
omanikuks maanõunik Otto Hermann von
Lilienfeld
Enne teda oli mõis pidevalt haamri alla
minemise ohus. Otto Hermann von Lilienfeldi
ajal mõisa majanduslik olukord paranes.
Sellel perioodil tehti maaparandustöid,
muretseti uut põllumajandustehnikat, ehitati
uusi kõrval-hooneid ning hakati aretama friisi
tõugu lüpsikarja.

`Kaja Mõtsniku foto

Nii alustab oma pikemat uurimust Kehtna
vallast Aino Suviste. Järge lugege tänase lehe
8. küljelt ja järgnevatest Valla Vaatlejatest.
Head lugemist!
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VALLAVALITSUSES
08.05. 2001
Vallavalitsus nõustus Rõue küla Otimardi maja
maaüksuse ostueesõigusega erastamisega
Kristjan Kutseri poolt. Kinnitati järgmised
õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise ja
kompenseerimise korraldused:
Jaanus Rätsep Pae küla Juhani 23,71 ha
Tanel Vilimaa Saarepõllu küla Kaagenõmme
1,55 ha
Andrus Illopmägi Lau küla Kaasiku 24,99 ha
Aino Vare Paluküla küla Saueaugu Vainosauna 2,12 ha
Helvi Kihlevelt Sooaluste küla Kase 10,57 ha
Kahele sügava puudega isikule määrati
hooldaja.
22.05.2001
Valla konstaabel andis ülevaate olukorrast
vallas. Igale põhikoolile otsustati anda toetust
2500.- kr ja Ingliste algkoolile 1500.-kr
suveürituste (ekskursioonide) korraldamiseks.
Kehtna aleviku veevärgi uue kaevu ja
pumbajaama kohaks otsustati valida Kehtna
männitukas olev ala. Arutati Juuru-Ingliste
bussiliini otstarbekust kooliõpilastele
õppeperioodil. Invaliidile määrati hooldaja.
Arutati laekunud avaldusi.

Politsei teatab
Kehtnas aastaid probleeme tekitanud hulkuv
koer ründas last. Koera omanikku karistas Rapla
Maakohus trahviga. Eelmise trahvi oli mõni aeg
tagasi koeraomanikule määranud valla
konstaabel.
Maikuus on konstaablile laekunud 16
avaldust erinevate varguste kohta. Varastatakse
palju jalgrattaid ja muruniidukeid. Siit palve:
märgistage ka oma salamärkidega teile kuuluv
jalgratas või muruniiduk.
Kodanike võtab konstaabel vastu neljapäeviti
10-12 vallamaja saalis.

Lasteaed Siller
annab teada
Kehtna Lasteaed “Siller” võtab alates
1.septembrist 2001a. konkursi korras tööle
lasteaiaõpetaja. Avaldus, CV ja haridust
tõendava dokumendi koopia saata 20.juuniks
2001a. aadressil: Kehtna Lasteaed “Siller”,
Lasteaia 5, Kehtna 79001, info tel 75 186

Vallavolikogu, vallavalitsus
28.05.2001
Vallavalitsus arutles OÜ Eilo Majad
majandusliku olukorra üle ja kohustas osaühingu
juhatust 4. juuniks töötama välja edasise
tegevuse kava. Päevakorras olid Valtu Spordimaja
rekonstrueerimise III etapi alustamisega
seonduvad küsimused; laenu võtmine,
ehituslepingu sõlmimine, tööde järelevalve jne.
Valla koolidele eraldati suviste ekskursioonide
korraldamiseks rahalist toetust.
Vastavalt laekunud dokumentidele määrati
kolmele puudega isikule hooldajad.
Maareformi seaduse § 22³ alusel vähendati
kodaniku maa ostueesõigusega erastamise
müügihinda.
04.06.2001
Kuulati ära OÜ Eilo Majad juhatuse
seisukohad osaühingu edaspidise tegevuse ja
pakutavate teenuste kohta. Nenditi olukorda, et
elanike maksevõlg osaühingule on ligemale 300
000 krooni ning osaühing on makseraskustes.
Nõustuti järgmiste maa ostueesõigusega
erastamistega:
Helle Kiiver Linnaaluste küla Tammiku I 10,7ha
Peeter Pihelpuu Koogimäe küla Tedre I 9525m²
Otsustati osaliselt kompenseerida taidlejate
transpordikulusid maakondlikule laulu- ja
tantsupäevale ning memme- taadi tantsupeole

Palve põllumeestele
Palume täita Kehtna valla kohalike maanteede
kasutamise ja kaitse eeskirju.
Meeldetuletuseks üldnõuded mõnede enam
esinevate rikkumiste kohta kohalike maanteede
kasutamisel:
·Kohalikel teedel ei tohi
-sõita või manööverdada mulde nõlvadel ja
külgkraavides;
-sõita teedele ning sealt maha neis kohtades,
kus puuduvad peale- ja mahasõidud;
-ladustada teemaale materjale.
·Teemaal ja teemaaga külgneval alal mulla-,
maaharimise ja teisi töid tegevad juriidilised ja
füüsilised isikud vastutavad selle eest, et
sõidukid ei kannaks teele pori, sõnnikut jms.
·Vallavalitsuse loata ei tohi ajada karja valla
teel.
Meeldivat koostööd soovides:

Jaan REIM,
teedespetsialist

Kehtna vallamajas toimub
kodanike vastuvõtt
22.juunil kl 8.30-12.00.

Kehtna Lasteaed “Siller” on kollektiivpuhkuseks suletud 25.juunist – 27.juulini
2001a.
Alates 30.juulist kuni 31.augustini 2001 a.
töötame osalise koormusega, vastavalt
vajadusele. Rühmad on avatud 7.30 – 18.00.
Alates septembri algusest on võimalik
lasteaed avada kell 7.00, kui see on vajalik
lastevanematele. Palun informeerige meid oma
soovidest augusti kuu jooksul tel 75 186.
Kaunist ja sooja suve soovides:

Kehtna Lasteaia
“Siller” kollektiiv

Mati Michelise joonistus

VALLAVOLIKOGUS
15.05.2001.a. istungist võttis osa
16 volikogu liiget, puudus 3.
Arutati, otsustati:
Muudeti määrus nr 28 “Jäätmeluba
mitteomavate prügilate ja loomade matmispaikade
sulgemine” Rapla Keskkonnaameti nõudmisel.
Vallale kuuluvad loomade matmispaigad (Lanski,
Lau ja Jalaka) tuleb sulgeda, mitte registrist
kustutada. Otsus ei puuduta tegutsevaid
samanimelisi matmispaiku. Üheksa kinnistu
suhtes otsustati omavalitsuse ostueesõigust
mitte kasutada. Vaba põllumajandus- ja vaba
metsamaa eelistamise ja taotlejate vahelise
suulise enampakkumise korraldamise suhtes tegi
määratud komisjon järgmised ettepanekud:
metsamaade suhtes kasutada ainult suulist
enampakkumist, põllumaade taotluste puhul
kasutada eelistusi vastavalt kehtivale seadusele
ja enampakkumist, kui eelistamine ei ole võimalik.
Ülevaate valla teede olukorrast ja remonttööde
kavast andis valla keskkonnaspetsialist J.Reim.
valla territooriumil on 533,8 km teid, neist vallale
kuuluvaid 184 km. Kuna valla teedele eraldatud
raha on küllaltki minimaalne, jõutakse aastas
keskmiselt remontida 10 km teid. Anti nõusolek
kolme vallale kuuluva korteri müügiks. Ülevaate
valla kommunaalmajanduse hetkeolukorrast andis
vallavanem K.Toomet. Kehtna Elamu töötab
kahjumita ja tema tööga võib rahul olla. Muret
teevad elanike suured üürivõlad. Eilo Majade
kahjum on 113 000.- krooni, võlgnevus on
suuresti tingitud kõrgest kütte hinnast. Eilo
Majade haldusnõukogu teeb ettepaneku
lõpetada kütmine Lokuta ja Eidapere
katlamajades: kulud suured, hind kõrge,
renoveerimiseks puudub raha. Volikogu tegi
vallavalitsusele ja majanduskomisjonile
ülesandeks leida lahendus Lokuta ja Eidapere
kütteprobleemidele ja töötada välja abinõud valla
kommunaalmajanduse paremaks korraldamiseks.
Esimesel lugemisel oli valla veevärgi- ja
kanalisatsiooni eeskiri, mis saadeti tutvumiseks
ja omapoolsete ettepanekute tegemiseks vallas
veemüügiga tegelevatele ettevõtetele.
Vallavalitsuse poolt esitatud laenu võtmise
eelnõu lükati tagasi, sest eelnõu ei vastanud
eelnevalt majanduskomisjonis ja eestseisuses
arutatule. Lahendati avaldusi, kuulati
informatsioone.

Kehtna Vallavolikogu
määrus 15.05.2001 nr 31
Volikogu 17.04.2001 määruse nr 28
“Jäätmeluba mitteomavate prügilate ja
loomade matmispaikade sulgemine” muutmine
Kehtna Vallavolikogu määrab:
tühistada volikogu 17.04.2001 määruse nr 28
“Jäätmeluba mitteomavate prügilate ja loomade
matmispaikade sulgemine” punkt 2 ja sõnastada
see järgmiselt:
“Sulgeda alljärgnevad valla territooriumil
asuvad jäätmeluba mitteomavad loomade
matmispaigad:
Lanski loomade matmispaik – kood 384603
Lau loomade matmispaik – kood 413304
Jalaka loomade matmispaik – kood 447607

Tõnu TEDER,
Volikogu esimees

Lapsed
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TERVE MAAPERE  arenguvõimelise ühiskonna alus
Praegu, kus meid kimbutab pidev
rahanappus, on hea tõdeda, et see
tervist edendav projekt leidis
rahastamist rahvatervise arendusnõukogu poolt. Projekti sihtgrupiks olid Kehtna valla koolieelikud ja lasteaedades käivate
laste vanemad ning lasteaiaõpetajad. Planeeritud üritusi oli
mitmeid ja ravikindlustuse eelarvest saadud 10 000 krooni kulus
kenasti ära.
Aprillis oli Kehtna Lasteaias
“Siller” kahel õhtul võimalus kuulata
loenguid:
10.aprillil “Laps kui isiksus.
Temperament, emotsioonid ja nende
kujunemise ajad” lektor pedagoog
Helger Rannu.
17.aprillil “Toitu tervislikult!”
lektor perearst Tiina Lind. Samas oli
välja pandud mitmekesine näitus
kirjandusest – tervislikust toiduvalikust ja allergiast ning selle
leevendamisest valides hoolikalt
seda, mida me sööme. Mõlemad
loengud olid äärmiselt sisukad ja
lapsevanemad said palju praktilisi
näpunäiteid, mis põhinesid elust
enesest. Kahju on vaid sellest, et
osavõtjaid oli vähevõitu.
Kolmas lastevanematele mõeldud üritus kandis pealkirja
“Liikumisharjumuste kujundamine lapses.” Kehtna Lasteaia
“Siller” liikumisõpetaja Helju
Reitsak viis läbi näidisliikumistunni,
lastevanematel oli võimalus oma
silmaga näha, mida me lasteaias
lastele õpetame, millised on meie
võimalused, vahendid jne. Osavõtt
oli rohkearvuline ja kõlama jäi mõte,
et oleks ainult lastele rohkem võimalusi sportimiseks ka väljaspool

lasteaeda.
Projekti teine pool oli suunatud
kõigile valla viies lasteaias õpetust
saavatele koolieelikutele. Margut
Jõgisoo Rapla Politsei teabetalituse
vaneminspektor ja Kehtna valla
konstaabel Jaak Matkur viisid
kõigis valla lasteaedades läbi liiklushommikud. Margut Jõgisoo mängis
liiklusvaibal läbi kõik eriti ohtlikud
situatsioonid, selgitas helkuri
vajalikkust ja õpetas seda ka õigesti
kinnitama, samuti selgitas turvavöö
vajalikkust jpm. Lelle lasteaia
koolieelikud käisid liiklust õppimas
koguni Rapla linna tänavatel, et
paremini ohtudest sotti saada.
Kogu selle projekti kulminatsioon oli aga 9. mail Kehtna Lasteaias “Siller”, kuhu kogunesid kõik
valla viie lasteaia koolieelikud ja
neile oli planeeritud viies tegevuspunktis toimetamisi lausa neljaks
tunniks.
Kehtna Lasteaia “Siller” õuele oli
maha joonistatud ja liiklusmärkide

abil üles ehitatud terve liiklusväljak,
mis kujutas kooliteed. Sellele olid
paigutatud kõik võimalikud ohusituatsioonid. Kehtna lastele meeldis kõige enam bussipeatus, kus
seisis päris suur buss ja nii said kõik
lapsed oma silmaga veenduda bussi
tagant varitsevates ohtudes.
Liiklusväljakul juhendasid lapsi
Margut Jõgisoo, liiklusohutuse
spetsialist Valdo Jänes ja konstaabel Jaak Matkur. Teises tegevuspunktis ootas koolieelikuid Helju
Reitsak ja seal toimusid mitmed
spordivõistlused ja mängud, vaja
läks nii täpset kätt kui ka teravat
mõistust. Valtu lasteaia lastele oli
see tegevuspunkt lausa lemmikuks.
Lasteaia võimlas oli lastel võimalus
pikale tapeedirulli paberile joonistada ja hiljem kaunistasid need
ilusad liiklusteemalised ühisjoonistused muusikasaali seinu. Muinasjututoas, kuhu oli peidetud üks
tegevuspunktidest, oli kõigil
võimalus oma silmaga veenduda

kiivri vajalikkuses jalgrattaga sõites,
nimelt seal tehti katsetusi munakiivriga! Lisaks vaadati videofilmi
“Lapse koolitee”. Viies ja viimane
tegevuspunkt oli ujulas, kus oli
võimalik päevane väsimus ja pinged
kõik vees välja sulistada treeneri
Malle Pauguse juhendamisel. Ujula
osutus Eidapere laste lemmikuks –
see oli nende päeva kõige suurem
elamus.
Liikluspäeva lõpetuseks andis
konstaabel Jaak Matkur kõigile 58le koolieelikule mälestuseks
“Jalakäija tunnistuse” ja kleepsu.
Suur aitäh kõigile osalejatele
loodame, et sellest üritusest
kujuneb traditsioon, sest taoline
liikluspäev toimus meil ka kaks
aastat tagasi!
Kõige suurem tänu aga kõigile
neile, kes aitasid mind selle projekti
läbiviimisel!
Kõige paremate soovidega:

Katrin VELLESTE

Pool aastat noortekeskust
Noortekeskuse töötajate ülesandeks on sisustada 4 tundi pärast
kooli koolilaste aega. Lapsi käib I
– VII klassini. On olemas ka
kindel kontingent lapsi, kes käib
iga päev. Muidugi tekib ka meil
probleeme, kuid püüame need
lahendada nii nagu oskame. Kui
lapsed end parandavad ja oma
vigadest õpivad, on see meile ainult
rõõmuks. Meie, täiskasvanudki,
vajame oma vigade parandamiseks
andestust, seda enam meie lapsed.
Aitama peab enne, kui lastesse
tuleb kibedus ja kurjus.
Nüüd mõned laste mõtted selle
kohta, mida noortekeskus neile
andnud on või mida on õpitud:
LIIS: Siin oled rohkem tegevuses, kui kodus.
DIMA: Saab sõpru ja tarkust.

VIOLA: Minu jaoks on see
noortekeskus tähtis, sest siin saab
erinevaid teadmisi. Ka murede
puhul saab abi.
JANEK: Tarkust, uusi mänge,
televiisorit saab vaadata.
REIGO: Ausust, osavust.
Lapsed saavad meilt ka õhtueine
ja seda tänu rootslastele ning vallale.
Soovime ka Kehtna rahva poolt
mõistvat suhtumist, sest meie
noortekeskus ei ole asutatud kellelegi nimeliselt, vaid siin on
teretulnud kõik lapsed. Me püüame
lastega selgeks õppida, et meil ei ole
keegi kellestki parem ega halvem.
Kõik lapsed tahavad olla võrdsed
ja õnnelikud.
Lõpuks pean ütlema, et plusse
või miinuseid on veel vara lugeda.
See töö nõuab meiepoolset tarkust

ja armastust laste vastu, kes seda
väga vajavad.
Soovime ilusat suve kõigile.
Sära silmadesse, naeru
huultele ja tarkust näha laste
südamesse. Ja ärge unustage, et

silmad on inimese peegel.
Täname kõiki, kes meiega koos
ühise ürituse nimel töötavad.

Malle JÜRING,
noortekeskuse töötaja

Varia
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Mis saab Kehtna Valla prügilatest?
Mõned aastad tagasi kehtisid prügilatel
teistsugused nõuded kui käesoleval ajal. Anti
omavalitsustele võimalus korraldada nii, et võis
rajada oma haldusterritooriumile sellel ajal
kehtivatele nõuetele vastavad prügilad, milledele
anti Keskkonnateenistuse poolt jäätmeluba,
prügilad kanti ka vastavasse riiklikku
prügilaregistrisse. Tol ajal rajatigi Kehtna valla
haldusterritooriumile kaks prügilat - Ellamaale
ja Kokutale. Tehti kulutusi selle nimel, et
vallaelanikel ja ettevõtetel oleks koht, kuhu viia
oma prügi. Käesolevaks ajaks on muutunud
prügilate kohta kehtivaid nõuded, mille
tulemusena ei pikendata enam jäätmeluba. Nüüd
tuleb omavalitsustel need prügilad sulgeda. Eesti
Vabariigi territooriumile jäetakse viis (!)
keskkonnakaitse nõuetele vastavat prügilat,
kuhu prügi ladestatakse.
Hetkel on üks nõuetele vastav prügila valmis
ja tegutseb Väätsal Järvamaal. Selle prügila
teeninduspiirkonda jääb ka Raplamaa. Varasemas
Valla Vaatlejas on avaldatud Raplamaa Keskkonnateenistuse kiri Omavalitsustele, kus
palutakse Vallavolikogudel vastu võtta otsus
jäätmeluba mitte omavate prügilate sulgemise
kohta. 17.aprillist 2001.a. Kehtna Vallavolikogu
võttis vastu määruse nr. 28, mis kohustab sulgema
valla territooriumil jäätmeluba mitteomavad
prügilad ning Vallavalitsusel korraldama prügilate
lihtsustatud sulgemine tuginedes Raplamaa

Keskkonnateenistuse kirjale 23.02.2001.a nr. 159
hiljemalt 01.07.2001.a.
Omavalitsused on sunnitud tegema nüüd
uusi kulutusi, tahavad nad seda või ei. 17.maist
2001.a on Kokuta prügilas alustanud tööd
buldooser, mis lükkab kokku seal oleva prügi,
millest on eelnevalt välja sorteeritud ohtlikud
jäätmed ja vanametall, tihendab selle ja katab
pinnasega. Pärast tööde lõppu tõkestatakse
prügilasse sissesõidutee, vältimaks transpordiga
võimalikku ligipääsu kunagi tegutsenud
prügilasse. Samuti teostatakse Ellamaa prügilas
analoogilisi töid. Töödega tahame lõpule jõuda
29.juuniks 2001.a. Prügilate sulgemisotsuse kohta
on elanike poolt olnud heakskiitu ja ka pahameelt.
Kuid siin ei suuda Vallavalitsus enam midagi
muuta, Vallavalitsus peab aktsepteerima Eesti
Vabariigis kehtivaid nõudeid ja seadusi.
On kuidas on, aga Kehtna vallas ei ole enam
ühtegi jäätmeluba omavat ja tegutsevat prügilat.
Lugupeetud elanikud, kinnistute omanikud
ja kinnistute haldajad! Palun sõlmige lepingud
jäätmekäitlusettevõttega. Raplamaal on selleks
OÜ Resk asukohaga Rapla linn, Sauna tn 2 , tel
57 140. Olge head ja küsige sealt täpsemat
informatsiooni. Raplamaad teenindab veel ka
Ragn Sells Eesti AS asukohaga Tallinn, SuurSõjamäe 50, tel 08002800. Sõlminud lepingu
jäätmekäitlusettevõttega, on Teie mured prügiga
lahendatud. Hoiame oma loodust ja keskkonda

Visa treeninguga sporditippude ja
kehalise täiuse poole

oma koolipere ühtsustunde kasvatamine.
Tänavu oli kõige uhkem loosung Lelle koolil
ja see pälvis ka eriauhinna.
Nüüd sportliku poole pealt. Alustame
ujumisest, sest siin saab rääkida vaid ühest
koolist - Valtu Põhikoolist. Alates I – IX klassini
pani “kuivalt” kõigile ära. Eks kaotajad lohuta
end sellega, et neil ju vesi otse külje all.
Loomulikum oleks see, et edaspidi oleks iga
Kaererpere poole veerev 007 “James Bond”
täislastis ujumishimulisi poisse-tüdrukuid. Küll
siis ka tulemused paranevad.
Peaaegu sama, mis Kaerepere ujujate kohta,
võiks öelda ka Kehtna “köievedurite” kohta, kuid
siin läks üks esikoht, nimelt V-VI kl võistkonnal,
Eidapere kätte. Teistel aladel võisteldi juba
tasavägisemalt. Esikohata ei jäänud ühegi kooli
esindus. Kõige tugevamad käte-, õlavöö- ja
seljalihased olid Ingliste algkooli I-II kl
“käruvõistkonnal”, kes näpsasid suurte koolide
eest võidu. Parimad Lelle “kärumehed” olid VVI kl võistkonnas.
Eidapere V-VI kl köievedajad olid nii väge täis,
et lohistasid köie otsas vastastega võimlapõranda
kõikuma.
Eelmiste mängude üllataja korvpallis –
Eidapere – oli tänavu kolmanda koha vääriline,
teiseks tuli Valtu ja Võitis Kehtna võistkond.
Kuigi üldarvestust ei peetud, said alade
võitjaid auhinnatud spetsiaalselt maiasmokkadele
valmistatud teraviljatoodetega ja meie vabariigi
teeneka spordifotograafi Juhan Peegli
autorikalendritega.
Kehtna MTK buss tõi võistlejad võistluspaika
ja viis ka koju tagasi. Täname suure vaeva nägijat
peasekretäri ametis Valdeko Bärengrubi ning
kohtunikke Denis Stahnevitsit ja Heigo Jõgisood.
Ka kõikidele koolide esindajatele ning

nii enda kui ka järeltulevate põlvkondade jaoks,
sest hoida on võimalik, aga taastada rikutut
enamasti võimatu.
NB! Kahjuks peame teatama, et varem välja
kuulutatud kasutatud prügikonteinerite
tellimine vallavalitsuse kaudu ei õnnestunud,
sest antud asja kohta oli vähene huvi. Nimetatud
ettevõtmine oli koostöös Paide linna ja vallaga.
Konteinerite minimaalne kogus, mis maaletooja
firma oleks Eestisse toonud, oli 500 tükki. Sellist
kogust ei olnud võimalik kolme omavalisuse peale
kokku saada.
NB!
Jäätmete tekke vältimise või jäätmehoolduse
seaduse nõuete mittetäitjat võib karistada
kohaliku omavalitsuse volikogu poolt volitatud
ametnik. Haldusõigusrikkumiste seadustikus
sätestab § 59 järgmist: “Jäätmete tekke vältimise
või jäätmehoolduse nõuete rikkumise eest
määrata rahatrahv kuni saja viiekümne
päevapalga ulatuses”. Hetkel kehtiv päevapalga
määr on 53 krooni.
Kehtna valla jäätmehoolduseeskirjaga on
võimalik tutvuda kõigis Kehtna valla
raamatukogudes.

Ülari LUISK,
Keskkonnainspektor

Kõigi maade sportlased, ühinege!

Valla koolide spordimängudeks kogunesime
taas Valtu spordimajja, kus konkurentsi jagus
nüüd juba teisteks mängudeks viie kooli ja 170
õpilase vahel.
Võtsime kuulda kehalise kasvatuse õpetajate
ja koolide esindajate nõuandeid järgmiste
võistluste korraldamiseks. Näiteks tuleks
mängude aeg nihutada varasemale ajale, mil
koolis on pinged väiksemad. Ka alade suhtes
peaks muudatusi tegema. Üks ettepanek oli, et
teatevõistluse mõtlevad välja iga kooli esindused
järgemööda. Kindlalt tundub olevat kanda
kinnitanud ka jõukatsumised ujumises, köieveos
ja “kärus”. Korvpallile lisaks tuleks läbi viia ka
rahvastepalli turniir. Mina omalt poolt lisaksin
demonstratsioonesinemise (mida see endast
kujutab, näeksite ise kolmandatel mängudel),
samuti hoota kaugushüppe, lihtsa teatejooksu –
muidugi oleks siis vaja ka meelelahutuslikku
programmi, et pisemad ei tüdineks.
Siiani pole me paremusjärjestust koolide vahel
arvestanud ja see võikski nii olla – see punktijaht
mulle eriti ei meeldi, tekitab lisapingeid ja õpilased
ei tunne esinemisest täit rõõmu. Kui on teisi
arvamusi, siis palun andke teada.
Ka võiks iga kooli punt välja mõelda lühikese
etteaste sellega, mis neil kõige enam “käpas” on
– olgu see siis laul, tants, võimlemine või oma
kooli lühitutvustus, toredad oleksid paroodiad
õpetajatest, direktorist või kaasõpilastest. Aega
selleks oleks igal koolil 3-5 minutit. See ei
pikendaks oluliselt siis ka võistluspäeva.
Sammukese sinnapoole astusime juba tänavu
– iga kool pidi valmistama plakati või lipu, mille
alla koondudes oleks uhkem ja tugevam tunne
oma võistluskaaslasi ergutada. Lõppsihiks ikka

kehalise kasvatuse õpetajatele suur tänu.
Koostöös teiega ja teie abiga on nendest
mängudest välja kujunemas valla koolide
suurvõistlus.
· Tänavusel XIII Kehtna Liual kreekarooma maadluses osales 122 maadlejat 10
Eestimaa paigast, pluss meie põhjanaabrid. Kuna
“Liuast” ilmus artikkel ka maakonnalehes, siis siin
sellel pikalt ei peatu. Siiski tahan ära tuua lõigu,
mis Nädalisest välja jäi. Nimelt tänusõnad meie
toetajatele. Täname teid, Eesti Kultuurkapital,
Eesti Tõukarja Aretusühistu (hr T.Bulitko),
Kehtna Mõisa OÜ (hr M.Riisenberg). Ilma nende
toeta oleks võistluse korraldamine olnud
kahtluse all. Suur aitäh!
· Eesti Meistrivõistlustel õpilastele
kreeka-rooma maadluses tuli Kehtna poiss
Raigo Pillaroo II kohale. Pidagu ta meeles, et
koha säilitamiseks tuleb tugevalt tööd teha, et
aga kõrgemale tõusta, selleks tuleb hirmus
tugevalt tööd teha.
Aitäh kõigile ja edukat sportimist ning head
treeninguindu.

Leon REITSAK

Kool
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Kevad Lelle koolis

Lelle Põhikoolis on käesoleval kevadel
ootusärevad ajad. Ees seisab direktori ametikoha
konkurss ja juba ajakirjanduses kõlapinda
leidnud ümberkorraldused seoses lasteaia
ületoomisega koolimajja.
Mitmest olulisest tulevikumuudatusest meie
kooliga seonduvalt saime üllatuslikult teadlikuks
ka läbi Nädalises avaldatud artikli, kus Kehtna
valla haridusnõunik Imbi Kalberg jagas lahkelt
ilma volikoguga kooskõlastamata teavet kooli
algkooliks muutmise kohta, kusjuures
vastavasisulist otsust pole veel olemaski. Meie
ootaksime, et nii tähtsad avaldused või teatised
eelnevalt ikka asjaosalistega läbi räägitakse ja
teatavaks tehakse. On üsna kummaline kuulda
kõigest läbi massiteabevahendite, kui asume
Kehtnast vaid 13 km kaugusel.
Igal juhul aga toetame meie praeguse direktori
Tarmo Mureli valimist Lelle koolijuhi ametikohale,
kuna tema ametisoleku ajal on meie kollektiiv
kujunenud üksmeelseks ja oluliselt on paranenud
ka kooli materiaalne baas.
Kuna lõppemas on järjekordne kooliaasta, siis
algamas ka kohe uue õppeaasta töö planeerimine.
Eelkõige ollakse aga uute kooliteed alustavate
laste ootel. Oleme kogunud selleks Lelle kooli
iseloomustavaid hüüdlauseid, mis aitaksid omal
moel vahest ehk valikut teha just meie kooli
kasuks.
Näiteks:
1. Meil on sõbralik õhkkond ja väikesed
klassid.
2. Meilt saab head toitu nii vaimule kui
kehale.
3. Kõik eluks vajalik Lelle koolist!
4. Kui tahad õppida, tule Lelle kooli.
5. See on armas väike kool, kuhu tahad alati
tagasi tulla.
6. Kui tahad, et laps õpiks edasi gümnaasiumis, las alustab haridusteed Lelle koolis.
7. Garanteerime lapse esinemisvajaduse
rahuldamise.
8. Pidu septembrist maini!
9. Koolis on väga huvitavaid üritusi.
10. Koolis on lõpmata palju huvitavaid ringe
nagu: näite-, arvuti- ja kirjandusring , inglise keele
ja paljud muud ringid.
11. Koolis on toredad õpetajad, kes aitavad
õpilasi, kui neil on mure.
12. Kui tahad peale õppimise ka muud teha,
tule Lelle kooli.

13. Meil on kõrge haridustase ja tihe
klassiväline tegevus.
Au teeb koolile seegi, et selle aasta ülevabariikliku Tiigriretke virtuaalmatka võitis
põhikoolide arvestuses just Lelle Põhikooli
võistkond eesotsas 8.klassi õpilase Tanel
Lipsuga.
Märkimisväärseks ürituseks võib viimasel
õppeveerandil nimetada algklasside 2-päevast
laagrit koos Käru kooliga, kus vaatamata
vihmasele ilmale sai maastikumängki Käru kooli
suures mõisahoones peetud.
8.mail oli maakonna esimene nn. karjääripäev
ehk kutsesuunitluse üritus just Lelle koolis. Peale
meie kooli õpilaste osalesid selles veel ka Kehtna,
Käru ja Eidapere noored. Kohal olid asjatundlikud
inimesed Rapla Maavalitsusest ja ettevõtjana
Kehtna Mõisa OÜ esimees Märt Riisenberg.
Kogudes õpilastelt tagasisidet ürituse kohta,
selgus, et taoline ettevõtmine oli vajalik ning andis
noortele edasitegutsemise suhtes palju
mõtlemisainet.
Veel viimastel koolipäevadel toimus rida
sündmusi: osaleti maakonna spordivõistlustel,
toimus 9.kl. tutipidu ja kevadkontsert viimasel
koolipäeval ning käidi ekskursioonidel.
Juba kolmandat aastat järjest oleme
korraldanud preemiaekskursiooni parimatele
õppuritele ja spordivõistlustel osalejatele. Sellel
kevadel käidi Kirde-Eestiga tutvumas.
Soovime omalt poolt kõigile valla õpetajatele
ja õpilastele meeldivat suvepuhkust ning
vallavalitsusele koostöövalmidust arenevas
demokraatiaühiskonnas.

Lelle koolipere

Vastus Lelle kooliperele
Ümberkorraldused Lelle Põhikoolis seoses
õpilaste arvu vähenemisega on päevakorral
olnud juba mitmed aastad.
See, et Lelle kooli õpetajaid tabas ootamatult
ajalehes Nädaline haridusnõuniku poolt
edastatud info selle kohta, et Lelle kool jätkab 6või 4-klassilise algkoolina ning et see tuleb
otsustamisele lähiaegadel, on küll arusaamatu.
Vastavasisuline otsus on antud volikogusse
arutamisele volikogu haridus- ja kultuurikomisjoni 16. jaanuari k.a. toimunud istungi
materjalidest, kus arutati muuhulgas Lelle
Põhikooli õpilaste arvu järjepidevat vähenemist
ja õpetajate palgarahade puudujääki. Komisjoni-

Austatud lapsevanemad ja õpilased Ingliste piirkonnas!
Õppeaastal 2001/2003, alates 1.septembrist
2001.a. korraldab Kehtna Vallavalitsus
õpilastranspordi liinil Pae küla-Lau küla-InglisteJuuru järgmiselt: hommikune (Lembit Kutseri
poolt teostatav) õpilasring jääb kehtima samal
marsruudil nagu eelneval õppeaastal. Ei esitata
aga tellimust Juuru vallale õhtuse õpilasringi
teostamiseks. Soovitame koolist koju sõiduks
kasutada reisijateveo liine.
Sõidukulud tasub vald piletite esitamisel. Kui
selline õpilastranspordi korraldus ei sobi, on
võimalik leida ka teistsuguseid lahendeid.
Vallavalitsus soovitab pidada läbirääkimisi
Rapla linna gümnaasiumidega õpilaskoha
saamiseks. Valla raha on otstarbekamalt
kasutatud, kui vald ostab õpilaskohad Teie soovil
Rapla gümnaasiumidesse. Selle väite
selgitamiseks toon võrdluseks kohamaksud

aastas: Rapla VRG 4840.- kr
Rapla ÜG
4444.- kr
Juuru Gümnaasium 6408.- kr
Kehtna valla koolide keskmine 4048.- kr
Arvestades Juuru Gümnaasiumi kõrget
kohamaksu, ei jätku enam raha selles koolis
õppivatele lastele toidutoetuseks.
Vallavalitsus on alustanud võimaluste
otsimist täiendavate bussiliinide tööle
rakendamiseks Ingliste – Rapla vahel, kui
suureneb õpilaste arv Rapla suunas.
Vajame TINGIMATA teie seisukohta Ingliste
piirkonna laste koolielu korraldamiseks. Esitage
oma arvamused kas kirjalikult vallavalitsusele või
võtke telefonitsi ühendust pr Leida Uusallikuga
2.-10.juulini tel 75 511.
Teie mõistvale suhtumisele lootma jäädes

Kehtna Vallavalitsus

poolne ettepanek volikogule oli: Lelle Põhikool
muuta 6-klassiliseks algkooliks alates
01.09.2001.a. (NB! sel aastal).
Vallavalitsuse kohtumisel Lelle rahva ja
kooliperega Lelle põhikoolis otsustati siiski, et
kool jätkab 2001/2002 õ.-a. muudatusteta, kuid
kooli reorganiseerimine ootab ees 2002/2003 õ.a. (NB! järgmisel aastal). Samas meenutan teile,
austatud koolipere, et Lelle kooli edasisest
jätkamisest algkoolina räägiti ka ühiskohtumisel
maavanema, vallavalitsuse ja Lelle kooli
pedagoogide ning õpilastega käesoleva aasta
kevadel. Niisiis on asjaosalised juba pikka aega
olnud teadlikud kooli reorganiseerimisest
algkooliks või lasteaed-algkooliks.
Kõikidel Lelle kooli puudutavatel aruteludel
on osalenud Lelle kooli direktor, volikogu ning
haridus- ja kultuurikomisjoni liige Tarmo Murel,
kes paraku pole ilmselt siiani tõsiselt võtnud kõiki
neid korduvaid ja pikki arutelusid. Samal ajal ei
ole ta ka avaldanud kordagi protesti
vastavasisulistel aruteludel Lelle kooli suhtes
tehtavale “ülekohtule”.
Kõik otsused on tehtud vastavuses Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega, mille täitmine
on omavalitsuse kohustus.
Haridusnõunikule teeb juba täna suurt muret
Lelle kooli õpilaste arvu vähesus eelkõige
algklassides, sellest aga tuleneb seaduses
pandud kohustus moodustada liitklasse. On
reaalne oht, et juba sel õppeaastal tuleb liita ühte
klassi I, II ja III klass. Sellest probleemist ei taha
aga koolidirektor T. Murel täna veel rääkida ega
nõu pidada, aga uus õppeaasta algab juba mõne
kuu pärast.
Liitklasside vajaduse tingib eelkõige õpetajate
palgaraha, mille eraldab riik õpilaste n.n. peade
järgi. Kui volikogu teeb otsuse kolmeklassilisi
liitklasse mitte moodustada ja eraldab valla
eelarvest puudujääva õpetajate palgaraha, siis
pole probleemi. Tänaseks sellist otsust pole
tehtud, kuna pole ka vastavasisulist
informatsiooni kooli poolt volikogule esitatud ja
kõigest sellest on ju teadlik ka volikogu liige T.
Murel.
Me peame julgema paraku teha ka ebapopulaarseid otsuseid ja neist varakult rääkima,
sest siis on juba hilja, kui heliseb 1.septembril
koolikell alustades uut õppeaastat.
Soovin edukat õppeaasta lõppu kõigile valla
koolidele ja ilusat suvepuhkust, kuigi muremõtted uue õppeaasta ees ei anna asu juba täna.

Imbi KALBERG,
Haridus- ja kultuurinõunik

Lugupeetud

1.septembril
2001.a kooli minevate
laste vanemad!
Lelle Põhikool registreerib
I kassi astujaid
01. juunist – 29. juunini 2001.a.
Kaasa võtta lapse sünnitunnistus.
Info tel 76 718
Lapsele haridus,
vanemale kindlustunne!
Lelle Kool
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Arvamus

Kes osutab avalikke teenuseid Kehtna vallas?
Tehakse vahet peamiselt kolme liiki avalike
teenuste vahel:
* põhiteenused (tervishoid, haridus,
veevarustus),
* abiteenused (koristus, auditeerimine,
kontoriseadmed, toitlustamine, paljundamine jt)
ning
* administratiiv-õiguslikud ülesanded
(õigusaktide väljaandmine, sotsiaalabi taotluste
ning ehituslubade väljatöötamine).
Põhiteenustest võib omakorda eristada
üheltpoolt ehitamist, konstrueerimist ning teisalt
teenuste ja ülesannete pakkumist.
Eesti kohalikud omavalitsused on mitmete
aastate jooksul kasutanud kohalike teenuste
lepingulist üleandmist e väljakontraktimist
sellistes valdkondades nagu transport, teede- ja
tänavate korrashoid, veevarustus, soojamajandus, prügivedu, sotsiaalhooldus, vaba aja
sisustamine, kultuur, sport, koolide- ja
lasteaedade toitlustamine jne.
Siin tuleks rõhutada, et avalike teenuste üle
andmine eraettevõtjale EI OLE erastamine, mis
seisneb riigi või kohaliku omavalitsuse kõigi
varade ja kogu vastutuse üleandmises eraettevõtetele müümise teel. Avalike teenuste
lepingulise üleandmise korral jääb omavalitsus
vahendite omanikuks ja teenuse eest vastutavaks, aga igapäevast tööd teostab spetsiifilise
lepingu alusel eraldiseisev organisatsioon –
tööettevõtja.
Avalike teenuste lepinguline üleandmine e
väljakontraktimine era - ja kolmandale sektorile
on protsess, mille käigus teenust või osa
teenusest, mida kohalik omavalitsus peab rahvale
osutama, hakkab täielikult või osaliselt osutama
eraldi tööettevõtja või teenuse osutaja.
Asjakohane väljakontraktimise kasutamine
võib parandada nii kohaliku omavalitsuse
haldamist ning juhtimist kui ka kohalike teenuste
osutamist, sest:
· Avalike teenuste ning muude tegevuste
väljakontraktimine avaliku konkursi korras hoiab
kokku kulusid ja tõstab efektiivsust. Konkurss
erinevate pakkujate vahel sunnib neid otsima
võimalusi teenuse maksumuse vähendamiseks
ja pakkumise efektiivsuse tõstmiseks. See paneb
tulevasi töövõtjaid otsima võimalusi töö
võimalikult tõhusamaks ülevõtmiseks ning annab
omavalitsusele informatsiooni teenuse tegeliku
maksumuse kohta. .
· Lepingute kasutamine teeb teenuse sisu
ja eesmärgi läbipaistvamaks. Formuleerides mingi
kindla teenuse või ülesande eesmärgi ja sisu,
saavad oodatavad tulemused selgemaks nii
tööettevõtjale kui omavalitsusele.
· Kuna lepingute kasutamine sunnib
avalikku sektorit nende poolt osutatavaid
teenuseid kirjeldama ning mõõtma nende
kvaliteeti ning kuluefektiivsust, muutub teenuste

arendamine ning parandamine asjakohasemaks.
Teenuste osutamine muutub enam kliendile ja
vajadustele orienteerituks.
· Lepingute kasutamine toetab mittetulundus- ja erasektori arengut , ning paneb aluse
suurema turu tekkimiseks teenuste pakkumiseks
avalikule sektorile..
· Avalike teenuste väljakontraktimine, kui
seda tehakse läbimõeldult, edendab sektoritevahelist koostööd ning võimaldab “parimate
kogemuste” vahetamist, sh erasektoris
kasutatavate juhtimisstiilide ning efektiivsemate
haldamise vormide rakendamist avalikus sektoris.
On väga oluline, et avalike teenuste lepinguline üleandmine oleks hoolikalt kavandatud
ning korraldatud, arvestades kõiki erinevaid
aspekte. Tuleb jälgida, et teenuste osutamise
oleks tagatud ka pärast väljakontraktimist. Kui
seda ei suudeta saavutada, siis tuleks teenuste
osutamine jätta vallale.
Ühtlasi on vajalik otsustada, millist liiki
pakkumist kasutada teenuse väljakontraktimisel:
avalik pakkumine, piiratud pakkumine (välja
valitakse potentsiaalsed pakkujad, võib-olla
kasutades eelvalimisi) või otsesed läbirääkimised
üksiku pakkujaga. See võib esiteks sõltuda
sellest, kas on kehtestatud teatud reeglid
pakkumise liigi kohta. Teiseks tuleb arvestada,
millist liiki pakkumine annab tõenäoliselt parima
tulemuse. Kolmandaks, tuleb arvestada erinevate
pakkumiste maksumusega.
Väljakontraktimine rajaneb pigem traditsioonidel ja vastastikusel usaldusel kui võistleval
pakkumisel.
Kui palju Kehtna vallas on kasutatud avalike
teenuste lepingulist üleandmist? Peab tõdema,
et minimaalselt või ei ole teenuse osutamise
väljakontraktimine andnud vallaelanikele
soovitud tulemusi. Jääb mulje, et vallavalitsus
on ise huvitatud tegelema valdkondadega, kus
liiguvad rahad või toimub raha jaotamine, neis
valdkondades aga, kus tekivad probleemid või
ei ole finantseerimine küllaldane, lastakse
osutada teenust ettevõtjal (“kaelast ära”). Miks
ei võiks see olla vastupidi?
Kas ei oleks juba aeg leida parem teenuse
osutaja valla sooja- ja elamumajanduse olukorra
lahendamiseks, kus 100%-se valla osalusega
ettevõtted ELKO Eidaperes ja Kehtna Elamu on
pankroti äärel ning soojuse hind lausa “laes”,
või vee- ja kanalisatsiooni probleemi lahendamiseks, kus joogivee halb kvaliteet sunnib
elanikke vett poest ostma ja nn “Solgi-Neeva”
kulgeb uhkes häirimatuses läbi Kehtna aleviku
elamukvartali Matssalu lahe poole? Kas miljoni
krooni eest aastas ei ole tõepoolest võimalik leida
ettevõtjat, kes hoiaks korras valla teed-tänavad
nii, et kruus oleks hööveldatud teele, mitte kraavi?
Mis segab avalikult välja pakkumast ka kultuuri-, spordi- ja
vallaelanikele vaba aja sisustamiseks osutatavad

teenused, seda situatsioonis, kus tänastel valla
üksustel kulub peamine osa eelarverahast endi
ülalpidamiskuludeks ning ürituste korraldamiseks
pidevalt napib? Seda teadmise juures, et Kehtna
vald on siin tegutsevate kultuuri-, spordi- jt vaba
aja sisustamiseks loodud organisatsioonide
arvukuselt vabariigi parimate hulgas. Esile võiks
tuua Lelle Hariduse ja Kultuuri Seltsi ja Kultuuri
ja Spordiklubi KESPO, mis on kenasti
mittetulundusühingutena registreeritud. Tuntud
on samuti Valtu Seltsimaja, Valtu Spordimaja,
Keava eakad, Kehtna Päevakeskus, Spordiklubi
Hammerlock jt organisatsioonid, mis ootavad
mittetulundusühingutena registreerimist, et olla
väärilised partnerid nii vallale kui arvukatele
fondidele, mille kaudu samuti seelaadset tegevust
kaasfinantseeritakse. Miks ei võiks siin teha
koostööd Kehtna Aidaga ja Kehtna Majanduse
ja Tehnoloogiakooliga, kes nii või teisiti meie
noortega tegelevad. Samuti on tahtmist täis
turismi arendama ja vaba aega sisustama Hillar
Olesk, Maasikmäe rahvas jt “Kõnnumaa” serval
asuvat talud-inimesed. On ülim aeg kaasata nad
Paluküla Spordi- ja Puhkekeskuse rajamisse.
Kas on siin peamiseks takistuseks Kehtna
Vallavalitsuse suhteliselt vähe arenenud
administratiivne suutlikkus, mis ei võimalda
efektiivselt korraldada hangete ja väljakontraktimisega seonduvat; muidugi ei tohi alahinnata
nende toimingute teostamiseks vajalike oskuste
ja pädevuse (nt teenuste määratlemine, pakkujate
väljaselgitamine, hindamine ja järelevalve jne) osa
või on Kehtna valla turg väljakontraktimise
teostamiseks liialt väikene st on vähe teenuste
pakkujaid?
Vaatamata sellele peab väljakontraktimine
muutuma üheks olulisimaks vahendiks valla poolt
osutatavate teenuste kvaliteedi tõstmisel. Üldine
vastuseis avaliku sektori laienemisele seab piirid
ka kohaliku omavalitsuse ametnike arvu kasvule.
Seetõttu tuleb teistest sektoritest lepinguliste
osapoolte leidmist pidada kasulikuks ja
vajalikuks, kuna see on alternatiiv avaliku sektori
poolsele teenuste osutamisele ja kaasab suure
hulga valla aktiivseid inimesi-ettevõtteid meie
ühisesse asjaajamisse.
Tahaksin loota, et Kehtna Vallavalitsus asub
analüüsima tekkinud olukorda avalike teenuste
osutamisel ja leiab vajaliku olevat paljude valla
poolt osutavate teenuste väljakontraktimiseks,
kasutades tõeliselt avalikke konkursse. See
säästaks suhteliselt palju niigi pingelise eelarve
vahendeid ning suurendaks osutatavate teenuste
ökonoomsust ja efektiivsust.

Eero KALBERG,
Kehtna Vallavolikogu liige, kes
tahab minna “EDASI”.

Omalooming

Omaloomingukonkursil ära märgitud autori töö

Ma tahtsin...
Olin päris väike alles, kui teadsin juba, et
tahan saada kirjanikuks. Eks sellele aitasid
kaasa ka raamatud, mis kodus alati silma
hakkasid ning inimesed, kes mind ümbritsesid.
Eriti meeldis mulle üks kunstiraamat. Peaaegu
iga päev vaatasin oma luukereraamatut.
Praegugi mäletan, milliseid mõtteid üks või
teine pilt minus tekitas.
Kui ma teises klassis kirjutamise enamvähem selgeks sain, leidsin, et nüüd tuleb
hakata oma raamatut kirjutama. Võtsin valge
koolivihiku ning eraldi pastaka selle toimingu
auks. Olin kuulnud, et raamatud tulevad sulest.
Kasutasin iga vaba hetke kirjutamiseks. Olin
selle üle väga uhke ning rääkisin kõigile, kes
kuulata jaksasid, et kirjutan raamatut ning
varsti saan kuulsaks. Rikkaks saamisest ma tol
ajal veel unistada ei osanud.
Kui olin oma meistriteosega valmis jõudnud,
lasin kõigil, kes vähegi lugeda oskasid, selle
üle vaadata ning ootasin kiitust. Lõpuks
murdsin oma kirjatöö kokku, surusin
ümbrikusse ning saatsin ühele sõbrannale.
Vaevalt see saadetis, mis pigem oli ümbrikusse
litsutud panderoll, kuhugi jõudis. Siiani pole
ma midagi kuulnud ei sellest “käsikirjast” ega
ka sõbrannast.
Teisele katsele asusin neljandas klassis. See
oli aeg, kui “Tarzani seiklused” oli kõva sõna.
Kohalikus ajalehes jooksis järjejutt,
täiskasvanud rääkisid soome kanalilt vaadatud
filmist. Nende soome programmidega oli ka nii,
et häält ei olnud ja pilti nägi siis, kui keegei
teleka taga seisis. Oli sellega, kuidas oli, kuid
see kõmu andis mulle kui kirjanikule
inspiratsiooni oma uue raamatu kirjutamiseks.
Lugu oli mehest, kes sattus üksikule saarele.
Kui ma mäletan, oli see üks paras olelusvõitlus
mehe ja saare vahel. Ei mingit ilustamist ega
romantikat. Lõpuks sai mulle sellest kõigest
villand. Mul oli juba uus unistus.
Meie klassi tuli uus poiss Renaldo. Algul
põrnitsesin teda altkulmu. Ta tundus peenutseja

ja kõrk olevat. Ma ei tahtnud temaga tegemist
teha, sest tal oli komme oma sama veidra
sõbraga koridoris keerutada. Läks kuid, enne
kui ta omaks võtsin. Tegemist oli samasuguse
veidrikuga kui ma ise. Kuid tema ei tahtnud
saada mitte kirjanikuks, vaid moekunstnikuks.
Ja varem, kui arugi sain, tahtsin ka mina
moekunstnikuks saada. Nädalaga oli paigas
meie firma nimi, alluvushierarhia ning plaan.
Kust selline fantaasialend ning oskus teisi kaasa
haarata? Minust sai firma moekunstnik,
Heldinist, meie klassiõest, sekretär.
Õmblemisega pidi tegelema Renaldo ema. Firma
juhtimine ja modellide leidmine jäi Renaldo
osaks. Rääkisin kõigile, et olen moekunstnik.
Väsimatult kopeerisin ajakirjadest moode.
Lõpuks hakkasin ka ise midagi tuletama. Minu
ülesandeks jäi ka vöömaterjali muretsemine. Nii
käisin ühelt kohalikult loomakasvatajalt
küsimas, kas ei saaks vasikanahka. Aga kui me
ise pagiksime, kas siis ei saaks tasuta? See naine
vaatas mulle väga pikalt otsa ja nii see asi katki
jäi.
Katki jäi ka meie moeröögatus. Renaldo
tahtis saada juba lauljaks ning otsis
tantsutüdrukuid...
Veidi tühja maad ning jõudis kätte
lõpukirjandi aeg. Valge pluus, lilled
plusspunktide teenimiseks ning väike ärevus.
Istusin teises pingis ning vaatasin kord tahvlile,
kus olid teemad, mis mulle täiesti
mittemidagiütlevad tundusid, kord Renaldole,
kes mingit ajaleheartiklit maha spikerdas.
Möödus esimene tund - ei midagi. Möödus teine
tund - ei midagi. Ja siis korraga tundsin, millise
teema võtan ning mida kirjutan. Oleksin ma vaid
teadnud, milline tagajärg sellel mõttelennul
olema saab. Panin oma töö lauale ning lahkusin
klassist, süda täis rahu ja rahulolu. Mu vaist ei
eksinud. Ma sain viie.
Kooli pärast muretsemiseks polnud enam
põhjust. Olin sõpradega jaanitule ääres
lobisemas, kui klassijuhataja mu korraks
kõrvale kutsus ning süüdlaslikult poetas, et mu
kirjand ilmub varsti ajalehes.. See on nali?!
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Muidugi ma mäletan, mida kirjutasin. Sellise
jutu eest võib meie külas tappa saada. Teadsin,
et lugu jääb minu ja eksamikomisjoni vahele.
Ma polnud arvestanud, et suur mass sellest osa
saab.
Ühel õhtupoolikul koju tulles kuulsin
kohalikke kaake hüüdmas, et huvitav, kuidas
ajakirjanik veel nii hilja õhtul õues julgeb
liikuda. Maja ees nägin naabrimeest, kelle
kohta kirjutasin, et see veidrik remondib oma
lömmis mossesid ööd ja päevad. Olin kahtluse
alla seadnud ka nende korrosioonikarpide
päritolu ning see pahandas teda eriti. Aknast
vaatas välja loppis näoga noor paljulapseline
isa, rullis oma sõrme ümber tibukollaseid
juukseudemeid ning põrnitses mind kurjalt. Iibe
tõstmise kohta ma küll midagi ei kirjutanud,
kuid... ilmest oli näha, et olin teda kuidagi
riivanud.
Kolm kuud möödus nagu nõiaprotsess. Kes
aga vastu tuli, see tsiteeris “valusaid kohti”.
Kuigi ma nimesid otseselt ei nimetanud, polnud
raske aru saada, kes on need “hukka läinud”.
Isegi kohalikud pensionärid ja rahumeelsed
maainimesed suhtusid minusse teisiti. Ja ometi
ei tahtnud ma midagi halba. Tahtsin vaid viite
saada.
Kirjutamine pole tegelikult ainus “libe tee”.
Mulle meenub algkooli ajast üks kunstinäitus.
Ohtralt oli joonistatud ka karikatuure, milles
domineeriv figuur oli koolidirektriss ise. Et
lapsed on julmad, see pole kellelegi saladus.
Aga et nii tähelepanelikud... Kondised
pahkluud, keskmisest suurem büst, hallikas
jume ning mõned vähem märgatavad detailid
olid halastamatult esile toodud. Üks leidlik oli
isegi hõljuva parfüümipilve juurde joonistaud.
Igal juhul pidi kogu loo lahendama
vabandamine direktrissi ees nii meie kui
kunstiõpetuse õpetaja poolt.
Nüüd on neist unistustest ja soovidest saanud
vaid pildikesed lapsepõlvest. Olen ise muutunud
asisemaks ning mu sihid ei ole eriti käänulised.
Ütlen endale ikka, et kui ei saa seda, mida
tahad, tuleb tahta seda, mida saad. Aga keegi
ei keela ju salamisi lootmast, et kui ma..., siis...

Margit PONTUS

VALLA KULTUURIÜRITUSED JUUNI-AUGUSTI KUUL
18.-19.06 Kaerepere väikelaste laager.
Nõupidamine 17.06 kell 17.00 Valtu Seltsimajas.
20.-22.06 Laste tantsulaager Eidaperes.
Info 61 238.
21.06 kell 19.00 Ühiskülastus Draamateatri
etendusele “Mort - surma õpipoiss” Väljasõit
17.15 Kaereperest. Info 62 659.
22.06 kell 21.00 Jaaniõhtu Lelles.
22.06
Jaaniõhtu Kehtnas.
22.06 Eesti Kodukaunistamise Ühenduse
poolt kaunimate koduaedade autasustamine
Kehtna MTK saalis. Autasud annab üle EV
president L. Meri.
22.-23.06 Jaaniõhtu Kaereperes. Jälgi
reklaami!
23.06
Suvelaat Kehtnas.

24.06
Jaanipäev Eidaperes. Jälgi
reklaami!
24.06 Ühissõit Rapla kalmistule. Väljasõit
10.30 Kummast.
30.06 kell 20.00 Ühissõit Paide Vallimäele
vabaõhuetendusele “Eestlaste neli
kuningat”. Väljasõit 18.30 Kaereperest. Info
62 659.
07.07 Kumma küla päev. Külateatri etendus
“Koduhani”. Jälgi reklaami!
14.07
Ühissõit Vargamäele “Kõrboja
peremees”. Rakvere teatri etendus.
Info 62 659. Jälgi reklaami!
16.-17.07 Kaerepere laste kunstilaager.
28.07
kell 20.00
Ü h i s s õ i t
Põltsamaa lossimägedesse muusikal “New

York, New York!”. Väljasõit 17.00 Kaereperest.
Info 62 659.
05.08 kell12.00 Kaerepere pensionäride
suvepidu.
10.-12.08 Kodukandipäevad 2001.a.
Kaereperes.
11. 08 Lelle laat.
18.08 Kodukandi päev Eidaperes.
17.08 Ühissõit Viljandi lossimägedesse
vabaõhuetendusele “Roheline muna”.
Alo Mattiiseni mälestuseks. Info 62 659.
31.08 “Hüvasti, suvi!” Eidaperes. Laat,
näitused, simman. Jälgi reklaami!
01.09 kell 10.00 Suvelillede väljapanek
“Meie koduaedade lilled” Valtu Seltsimajas.
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Õnnitleme

Teated, kuulutused& õnnitlused

Kuulutsed

Õnnitleme kõiki
juubilare ja soovime
tugevat tervist ning
jätkuvat teotahet.

Kasutatud riiete ja jalanõude
müük Kehtnas Aiandi tn 10.
Avatud T - L 10-19.

Vabandame, et me nimeliselt
praegu kedagi õnnitleda ei saa.
Põhjuseks suur arvutitevargus
vallamajas. Loodame, et saame
peagi registrid ja andmebaasi
taastatud, siis jätkame vanaviisi.

Ostan laste narivoodi
Tel 056 617 522.

Parandame vead
Külavanemate kohta sattus
eelmisesse lehte ekslik info.
Asjaosalised E.Mahoni ja A.Kuus
soovivad täpsustada, et nad ei ole
mitte valitud, vaid määratud
külavanemad (vastavalt Kalbu ja
Käbiküla külas).

Lelle kooli
IX klassi lapsed ja
lapsevanemad tänavad
direktorit, õpetajaid ja teisi
kooli töötajaid nende
äärmise kannatlikkuse ja
armastuse eest.
Kallistame teid.

Registreeritud
sünnid

Egert-Reimy Õunaid
11.aprillil Kehtnasse
Elo Koidu
11.aprillil Inglistele

***

***
Müüa aiavõrk, tsingitud ja
PVC-kattega, kõrgused 1,2 1,5 ja
2,0m.
Transport tasuta!
jjarno@hot.ee 052 21 222
Jarno.

KEHTNA VALD
1866 - 1940
Koostanud Aino Suviste
Algus 1. lk.
Majanduslikku olukorda iseloomustab mõisa hoonestus. 1876.a
on skeemil kujutatud järgmisi
hooneid:
1. härrastemaja nr. 30
2. kasvumaja nr. 23
3. ait nr. 2
4 .häärber nr. 31
5. valitsejamaja nr. 16
6. viinaköök nr. 5
7. laut nr. 7
8. tall nr. 11
9. pikk,kõvera plaaniga hoone
nr. 12
10. karjaõu (lambarehi) nr. 25 ja
pesurehi nr. 26
11. sepikoda kabelimäel nr. 22
12. Allika küün nr. 36
13. Räägu rehi nr. 27
14. mingi küün või rehi Räägu
rehe ja karjaõue vahel
15 .mingi küün sepikojast lääne
pool
16. mingi hoone karjaõue ja
härrastemaja eest tuleva tee vahel.

Liisi Nõojärv
12.aprillil Kehtnasse
Jansar Kajandi
30.aprillil Kehtnasse
Grete Kaljuvee
30.aprillil Lelle
Ander Aarde
4.mail Lelle
Ave Luise Kiik
13.mail Kaereperre

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

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

18. sajandist pärit hooned on
alla joonitud.
Tema ajal suureneb tunduvalt ka
hoonete arv, mis väljendab intensiivsema majandamisviisi resultaate.
Viimaste mõisaomanike Lilienfeldide poolt ehitati ajavahemikul
1876-1914 järgmised hooned:
1. nr.4 piiritusekelder
2. nr. 8 kanala
3. nr. 9 meierei
4. nr. 12 vankrikuur
5. nr. 32 sõnnikuhoidla
6. nr. 13 sepikoda
7. nr. 14 sulastemaja
8. nr. 15 kaalurehi
Otto Hermann van Liliefeldi
omanikuks olemise aeg oli aga
ühtlasi kõige suuremate vapustuste
arg mõisa elus. Toimus ju 1905. a
mõisate põletamine. Kehtna
mõisnikud olid ise sel ajal Tallinna
põgenenud.
1905. a algul peeti koosolekuid
vallamajas ja koolimajades, kus püüti
rahvale selgitada abinõusid, kuidas
elu paremaks muuta. Koosolekute
organiseerijaks ja kõnemeheks oli
Jaan Kalmann. Koosolekutest võeti
elavalt osa. Tihti ei suutnud ruumid
inimesi mahutada.

Kuulutsed
Müüa kasutamata
kabinetõmblusmasin Tshaika.
Hind kokkuleppel.
Tel. 051 42495.
***
Müüa paberiteta tõujäär.
Tel 055 688239.
***
Müüa garaazh Kehtnas.
Tel 055 20770.
***
Müüa hea karjakoera
järglased.
Tel 055 647753.

17. nov 1905. a tulid Ohekatku
lapsevanemad ja külaelanikud
koolimajja kokku ja otsustasid vene
keele õpetamise kooli õppekavast
välja jätta. Õpilaste poolt võeti see
otsus valju “hurraa” hüüetega
vastu. Protokollis märgiti “... olgu
see otsus edenemiseks meie kalli
emakeele õpetusel”.
Detsembri algul, kui hakkas
üldine mõisate lõhkumine ja
põletamine, toimiti teiste eeskujul ka
Kehtnas. Purustati nii Keava kui ka
Kehtna mõis. Mõisa kraam tassiti
mässajate poolt laiali. Piiritusevabriku lõhkumisel kandsid inimesed piiritust ämbritega koju.
Järgneb

Registreeritud surmad
Leida Riismann
(01.02.1914 - 12.04.2001)
Eidaperest
Tiit Nee
(10.05.1955 - 06.05.2001)
Linnaalustest
Rein Kalbus
(29.05.1944 - 01.06.2001)
Kehtnast
Valdur Kollo
(16.08.1937 - 01.06.2001)
Inglistelt
Eduard Sisask
(03.05.1911 - 06.06.2001)
Kehtnast

Trükkinud Vali Press Põltsamaa
Kujundus Kalev Türk tel 252 70669, e-mail viite@estpak.ee
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