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Allee kohal nutused pilved,
silmapiir päikest peidab,
lompidel päikesesiller
viimase sügise leinas.
Päikesel ununend hommik
loojangupunases valus.
Pead täidab tühjusest ummik,
lumevaikust ma anun.
Veel punakuldne vettind vaher
imetleb oma surma
lompide peeglis,
võib-olla nutabki taga
kaduvat ilu.
Sesse sügavasse sügisesse
laperdades lendlesin.
Heitsin enese hetkesse,
vara väsinud vahtrasse,
punase päikese paitusse.
Ulusin huupi tuulega,
maabusin vihmaveeloiku.

/ Vika ROOSILD/

Täname
Teade
Vallavalitsus annab teada, kuna Kehtna alevikus Männituka tagusel aiamaade osal on enamus
maadest aastaid harimata ja umbrohtunud, likvideeritakse seal käesoleva aasta sügisest aiamaad,
välja arvatud maa-ala Männitukast piki teed 60 m läände. Alles jäävate aiamaade ala on looduses
tähistatud punaste tähistega.
Palume kõigil nimetatud maa-alal asuvate omavoliliste rajatiste omanikel 15. novembriks k.a.
need likvideerida.

Septembri lõpus varastati Kehtna vallamajast
arvutid. Varaste autot märkasid möödujad, jätsid
meelde selle margi, välimuse ja numbri. Tänu
sellele õnnestus politseil jõuda varaste jälile.
Tänseks on vargad kinni võetud ja politsei
tegeleb nendega edasi.
Kehtna Vallavalitsus ja valla konstaabel
tänavad neid tähelepanelikke inimesi, tänu
kellele saadi vargad kätte
PS Vallamaja aknad ei olnud avatud, nagu
vargad väidavad.
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Vallavolikogu, vallavalitsus

KEHTNA VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS 18.09.2001 nr 34
Õpilaste sõidukulude hüvitamine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
(RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322)
paragrahvi 22 lõike 5, Vabariigi Valitsuse 20. märtsi
2001. a. määruse nr 99 «Seaduses «2001. a
riigieelarve» valla- ja linnaeelarvete toetusfondi
määratud sihtotstarbeliste eraldiste jaotamise
kord» (RT I 2001, 30, 160) paragrahvi 2 punkti 1,
Kehtna Vallavolikogu määrab:
1. Põhikooli õpilastele hüvitatakse:
1.1 sõit lähima koolini;
1.2 maakonna piires 50 % .
2. Gümnaasiumi õpilastele hüvitatakse sõit
kooli maakonna piires 50 % ulatuses.
3.Erandjuhtudel lubada vallavalitsusel
täiendavalt suurendada sõidusoodustuse
hüvitamise määra.

Tõnu Teder
Volikogu esimees

Keskkonnateenistus
teatab
Eestis müügilolevad ja raadiotes,
mitmesugustes kodutehnika seadmetes, kellades,
taskulampides jm kasutatavad patareid võivad
sisaldada raskmetalle (elavhõbe, kadium jt), mis
kuuluvad ohtlike ainete hulka. Raskmetallide
sattumisel looduskeskkonda võivad nad
kahjulikult mõjuda nii inimestele, loomadele kui
ka taimedele. Seetõttu ei tohi nii uusi kui ka vanu
tühjenenud patareisid visata tavajäätmete hulka
ega lihtsalt looduskeskkonda.
Eeltoodust selgub, et ohtlikke raskmetalle
sisaldavaid patareisid tuleb vaadelda kui ohtlikke
jäätmeid ja neid tuleb koguda eraldi ning üle anda
ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale
ettevõttele.
Valla kolmes kaupluses – Lokuta poes,
Eidapere Pargi poes ja Kehtnas OÜ Triger-E
tööstus- ja ehituskaupade poes – võetakse
patareisid vastu tasuta. Selleks on olemas
spetsiaalsed väikesed ümarad plastkonteinerid.
Lähiajal on plaanis selliseid ohtlike jäätmete
kogumise konteinereid paigaldada ka mujale valla
kauplustesse.

Kehtna Vallavalitsus kuulutab
välja vähempakkumise talviseks
kohalike teede hooldustöödeks
järgmistes piirkondades:
1. Lokuta-Eidapere
2. Lelle, Paluküla
3. Ohekatku-Linnaaluste
4. Lau-Pae-Ingliste
5. Kehtna-Lellapere-Laeste
6. Kehtna alevik
7. Kaerepere alevik
8. Keava alevik
Pakkumised palume esitada 1. novembriks
2001.a Vallavalitsusele.
Info tel 75 640 või 051 75 837

Jaan REIM

Õpilaste sõidusoodustused
sel õppeaastal
Seoses RA-SAT bussiliinide käigust ärajäämisega muutus olukord õpilastranspordis.
Valla koolides –Kehtna, Ingliste, Eidapere,
Lelle- käivatele õpilastele toimib kogu liiklus nii
nagu eelneval õppeaastal .
Valtu Põhikooli lastele ja lapsevanematele
teadmiseks: hommikul kooli jõudmiseks ostis vald
WesMet Rapla AS-lt tasuta sõidukaardid. Need
lapsed, kes Valtu koolist kojujõudmiseks
kasutavad samuti WesMet firma bussiteenust,
said ka õhtuseks sõidukorraks tasuta sõidu
kaardid. Õpilased, kes tulevad koolist koju OÜ
Remfakt bussiga peatusest Kaerepere kuni
Keavani, saavad tasuta sõita, öeldes väljumise
peatuse, kuid pilet jääb bussijuhi kätte valla ja
firma vahelise arvlemise aluseks. Õpilased, kellel
on WesMet bussidele tasuta sõidukaart, ei saa
enam tasuta sõita teise bussifirma transpordiga.
Juuru Gümnaasiumis käivad õpilased
kasutavad nii hommikul kui õhtul õpilasliine
(tasuta sõit) ning täiendavalt üldreisijateveo
liinide kasutamise korral sõidupileteid ei
kompenseerita.
Ingliste ja Pae küla õpilased Rapla Gümnaasiumides:
1.- 4. kl - sõidusoodustus 50% (neile
peaks olema lähim kool Ingliste) kas ühe korra
tasuta sõidukaart või üldreisijateveo liini piletite
alusel.
5.-9. kl - sõidusoodustus 100 % (lähim kool
põhihariduse saamiseks) kas kahe korra tasuta
sõidukaart või üldreisijateveo liini piletite alusel.
Põhikooli õpilastele, kes käivad väljaspool
oma kooli teeninduspiirkonda, ja gümnaasiumide õpilastele hüvitatakse sõit kooli
maakonna piires 50% ulatuses.
Meelespidamiseks: tasuta sõidu kaart kehtib
ainult väljastaja bussifirma liinidel.
Sõidukaardi kasutaja ei tohi teha kaardile
omapoolseid täiendusi ega parandusi.
Muudatuste tegemiseks palun pöörduda
reisijateveo osakonda Tallinna mnt 3 Raplas.

Leida UUSALLIK
75 511

VALLAVOLIKOGUS
14.08.2001 istungist võttis osa 13 liiget 19st.
Tunnistati kehtetuks kahe korteri müük
Kehtna alevikus ostjate maksejõuetuse tõttu.
Lelle alevik Viljandi mnt 3 (endine lasteaed)
muudeti eluruumiks ja anti nõusolek eluruumi
müügiks enampakkumise korras. Kinnitati valla
2000. aasta eelarve täitmise aruanne. Volikogu
vaba aja komisjoni liikmeteks kinnitati Rein
Tamme, Gunnar Kure ja Ago Kuus. Uueks kohtu
kaasistujaks valiti Merle Pits. Arutati Vabariigi
Valitsuse poolt esitatud haldusterritoriaalsete
muudatuste varianti. Volikogu ei nõustunud
valitsuse poolt pakutud ettepanekutega ja jäi
kindlaks oma eelnevalt esitatud seisukohale.
Lahendati avaldusi, kuulati informatsioone.
28.08.2001 toimus volikogu erakorraline
istung, millest võttis osa 17 volikogu liiget.
Põlengus kannatada saanud perekond
Madisonile eraldati 7000 krooni elamu katuse
remondiks. Kinnitati kirjalik otsus haldusterritoriaalse reformi kohta: jääda samadesse
piiridesse või suureneda. Valla territooriumi
vähendamise korral pooldab volikogu ühinemist
Rapla valla ja Rapla linnaga. Esindajaks Vabariigi
Presidendi valimiskogusse kinnitati Tõnu Teder.
19.09.2001 toimunud istungist võttis osa 14
volikogu liiget.
Arutati, otsustati: hariduskomisjoni liikmeteks kinnitati Tõnis Blank, Ülo Treial, Toivo
Niinemets, Andres Saks ja Imbi Kalberg. Kinnitati
2001. aasta renoveerimistöödeks võetava laenu
jaotus. Arutusel oli oü Eilo Majad pankrotitaotlus, mis lükati tagasi, sest selgus, et Maksuamet oli vastava avalduse juba esitanud. Anti
nõusolek Eidapere aleviku Aleti tee katlamaja
müügiks. Saunaküla küla ja Kaerepere aleviku
piiride muutmine lükati edasi järgmisele aastale,
sest kõik majapidamised ei olnud nõus piiride
muutmisega ja küsimust tuleks volikogu arvates
arutada ka Kaerepere aleviku esindajatega. Kinnitati määrus õpilaste sõidukulude hüvitamise
kohta. Munitsipaalomandisse taotletakse Keava
Roheline 5, kus paikneb valla omandis olev
spordiväljak, Keava Kooli 1a (Keava raamatukogu) ja õigusvastaselt võõrandatud katastriüksus Hiiekõnnu kooli A-148 (maatükk kuulus
enne Lelle vallale). Kinnitati kolm sotsiaalkorterit,
kaks Kehtna alevikus ja üks Lokutal. Kuulati
informatsioone, lahendati avaldusi.

Aasta õpetaja 2001 on vabariigis Helju Reitsak
Aasta õpetaja 2001 on Raplamaal Mall Niinemets

07. oktoober oli õpetajate päev
Viiendat korda toimus Aasta õpetajate üleriigiline kokkutulek Aasta õpetaja 2001 tiitli üleandmiseks,
sedakorda Tartus.
Rapla maakonnast on Aasta õpetaja 2001 Helju Reitsak - kauaaegne Kehtna Lasteaed “Siller”
liikumisõpetaja. Tiitli ja rahalise preemia andis üle haridusminister Tõnis Lukas ja EHL-i esimees Sven
Rondik.
Raplamaa aasta õpetaja 2001 Kehtna vallas on Mall Niinemets - Kehtna Põhikooli algklassiõpetaja.
Tiitliga kaasnes Rapla maavanema tänukiri.
Südamlikud õnnesoovid Teile!
Äramärkimist vääriv on aga tõsiasi, et kõik need viis korda, mil on välja antud vabariigi Aasta
õpetaja tiitlit on Rapla maakonnast saanud äramärgitud meie Kehtna valla õpetajad:
Aasta õpetaja 1997
Sirje Zahkna (Eidapere Kool)
Aasta õpetaja 1998
Luule Linamäe (Valtu Põhikool)
Aasta õpetaja 1999
Ebe Luige (Valtu Põhikool)
Aasta õpetaja 2000
Taimi Rahu (Valtu Põhikool)
Aasta õpetaja 2001
Helju Reitsak (Kehtna Lasteaed “Siller”)
Suur tänu tehtu eest ja edu teie vastutusrikkas töös!

Imbi KALBERG
Haridusnõunik

Elamu
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OÜ Eilo Majad (valla osalusega ettevõte) pankrotis
Kehtna valda teenindavad juba valla
algusaastatest alates mitmed erinevad ettevõtted, osutades erinevaid
elukondlikke teenuseid. Osutatavate teenuste hulka kuuluvad veeja kanalisatsiooniteenus, elamute
haldamine, soojusenergia tootmine
tsentraalkütte süsteemides.
Teenuste osutajateks olid kuni
käesoleva hetkeni Valtu HLÜ
(Kaerepere alevik, Ingliste ja Hertu
küla), OÜ Alto Soojus, OÜ Kehtna
Elamu (Kehtna, Lelle ja Keava
alevikud) ning OÜ Eilo Majad
(Eidapere alevik, Lokuta küla). OÜ
Kehtna Elamu ja OÜ Eilo Majad on
100% valla osalusega ettevõtted,
kes omavad omanike esindajatest
nõukogusid. Kuigi kõik nimetatud
ettevõtted täidavad ühtset eesmärki,
s.o elanikkonna teenindamine, on
nad kõik väga erinevate iseloomude
ning võimalustega. Viimase kümne
aasta jooksul on majanduses läbi
viidud hulgaliselt erinevaid reforme.
Üheksakümnendate aastate algul
moodustas vald allaasutusi valla
erinevatesse piirkondadesse kui
oma käepikendust, et korraldada
seadustest tulenevaid erinevate
kohustuste täitmist. Nende hulka
kuulusid omandireform, privatiseerimine, maareform jne. Läbi nende
asutuste korraldati kollaste kaartide
märgistamised, elamispindadele
sisse- ja väljakirjutamised ning teisi
eluks vajalikke toiminguid. Samuti
alustati nende asutustega elamutele

kommunaalteenuste osutamist ning
majade haldamist. Tänaseks on
jäänud vaid majade haldamine.
Kuidas nendel ettevõtetel on läinud? Peab ütlema, et mida edasi,
seda raskemaks. Ettevõtete tegevust on mõjutanud teatud majandusprotsessid. Tõusnud on riiklikult
reguleeritavad hinnad (elekter, masuut, kütteõlid, puit, bensiin jms),
mis omakorda sunnivad muutma ka
oma teenuste hindasid. Kasvavad
kohustused nii tarbijatel kui ka
asutustel, ettevõtetel. Iga hinnatõus
kasvatab juurde maksejõuetust
ning suurendab elanike võlgnevusi
asutustele. Siinjuures peab tõdema,
et sellistel puhkudel peavad teenuste osutajad tõsiselt kalkuleerima oma
hinnapoliitikat ja leidma kõikvõimalikke lahendeid oma majandustegevuse veepeal hoidmiseks. Peab
olema rakendatud kokkuhoiu- ja
säästupoliitika. Kui seda ei tehta, on
ettevõtte edasine tegevus küsitav.
Nii on juhtunud sel aastal OÜga Eilo
Majad. OÜ Eilo Majad maksejõuetus maksuameti ja teiste nõudjate
ees on kasvanud nii suureks, et
kohus oli sunnitud välja kuulutama
ettevõtte pankroti. Selle ettevõtte
majandustegevuse allakäik ei ole
olnud tekkinud paari viimase kuuga,
vaid probleemid ulatuvad kaugemale. Nii oli müüdav soojusenergia
hind küllalt kõrge, mis tulenes
suurtest üldkuludest ja väikesest
käibemahust, kuid ei katnud oma

tegelikke kulusid ning tootis
ettevõttele kahjumit. Samas jätsid
teenuse saajad tihtipeale teenuse
eest maksmata, tekitades läbi aastate
ettevõttele võlga ca pool miljonit
krooni. Tekkinud olukorra põhjendusi ja põhjuseid võivad kumbki
pool esitada mitmeid, kuid fakt on
see, et “tühi kott ei seisa püsti”.
Tegu võib olla n.n suletud ringiga,
kus teenuse madal kvaliteet ei
rahulda tarbijat ja tarbija jätab
teenuse eest maksmata, samas iga
maksmata arve ei võimalda parandada teenuse kvaliteeti. Kuna
tarbijate hulk on väike, mõjutab see
koheselt ettevõtte majandustegevust. Selline protsess vajab hoolikat
ja järjepidevat majandusanalüüsi,
mida kahjuks ei saa öelda OÜ Eilo
Majad kohta. Puudulikuks võib
pidada ettevõtte juhtimist, eriti
viimasel ajal. Juba 1998.aasta
septembrist alates on jäetud korraldamata omanikupoolsed kohustused (vallavolikogu otsuste mittetäitmine), mis olid seotud osakapitali
suurendamisega ca 600 000 kr
ulatuses. Mitu aastat ei suudetud
esitada maksuametile majandusaasta aruannet ning aruandlusi. See
kõik viis selleni, et puudus tegelik
ülevaade ettevõtte finantstegevusest. Alles peale mitmekordseid
nõudmisi kohustuslike aruannete
esitamise kohta maksuameti ning
nõukogu liikmete poolt saadi aru
olukorra tõsidusest. Tekkis olukord,

kus tuli otsustada loobuda kahjumit
tootvast (s.o kaugkütte) teenuse
osutamisest Eidapere ja Lokuta
paneelelamutes käesolevast kütteperioodist ning soovitada tarbijatel
ise leida võimalused võtta üle
olemasolev katlamaja või rakendada
alternatiivne küttemajandus. Selliseid otsuseid ei tehtud kerge südamega, kuid mõnede tarbijate ükskõiksus ning hoolimatus on kaasa
aidanud ettevõtte vastavasisuliste
otsuste tegemisel. Sellesisuline
otsus oleks pidanud olema juba
vähemalt aasta tagasi. Siis ehk oleks
saanud veel päästa ettevõtte
pankrotistumisest, mis nüüdseks on
välja kuulutatud alates 10. oktoobrist 2001 ja halduriks on nimetatud
Mai Klemmer. Kindlasti toob selline
olukord endaga kaasa küllalt palju
ebamugavusi. Vald on alustanud
ümberkorraldusi vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamiseks ning
vallale kuuluvate majade haldamiseks kogu vallas. Sõlmitud on
lepingud OÜga Kehtna Elamu, kes
alates oktoobrist 2001 laiendab oma
teenuste osutamist Kaerepere,
Ingliste, Hertu, Lokuta ja Eidapere
piirkondades. Kõike eespool kirjeldatut arvestades soovin, et midagi
analoogset ei juhtuks OÜga Kehtna
Elamu ning kõik täidaksid oma
kodanikukohust, makstes ausalt
saadud teenuste eest.

Kalle TOOMET,
Vallavanem

OÜ Kehtna Elamu halduses olevate majade suuremate
üürivõlglaste nimekiri seisuga 01. oktoober 2001.a
Kooli 5
Galina Smirnova 11 744,70
Marianne Taal 10 145,90
Kooli 7
Reet Andres 7 521,00
Krista Kuusenin 7 116,45
Signe Kuusenin 5 825,85
Ivar Vaht
8 485,85
Kooli 13
Andres Leier
5 187,90
Andrus Klaas 10 886,70
Iivi Kadak
12 696,90
Paul Samun
9 702,60
Kooli 15
Tatjana Andrejeva 9 765,20
Endel Alevi
7 807,70
Al-der Gubar
7 683,00
Markko Tombak 7 616,25
Galina Palasse
6 916,75
Timo Leier
5 958,95
Eduard Straih 3 250,75
Kooli 17
Kalju Laiapea
7 859,35

Marina Grupmann 10 724,70
Signe Ojamäe
5 522,30
Jelena King
5 831,20
Anne Põldmaa
5 047,10
Staadioni 1
Marju Mägi
6 575,45
Margo Noode 5 015,75
Maigert Õunaid 7 263,00
Staadioni 6
Vladimir Glük 6 818,75
Staadioni 7
Galina Gubar 7 886,65
Staadioni 8
Heli Puumets 11 512,05
Viljandi 2
Tiiu Randmaa 7 441,00
Marge Vilu
7 444,80
Viljandi 4
Piret Kiris
3 225,45
Eve-Ly Pakkonen 6 681,250
Lasteaia 2
Talvi Arhipov
13 808,90

Merle Rutšs
15 853,15
Mai Kõva
7 463,40
Hilja Kuusk
6 077,85
Aita Parts
7 788,05
Al-dr Timofejev 3 125,75
Oleg Hokkonen
4 113,90
Nooruse 13
Peeter Paugus
2 137,80
Keava Koogimäe 6
Kaidu Pärgma 4 546,60
Tarmo Veermäe 4 701,85
Ester Rannik 3 866,00
Andres Preide 4 546,60
Lelle Pärnu mnt. 6a
Veera Tamm 9 452,70
Lelle Pärnu mnt. 12
Liia Sinep 9 301,20
Sülvi Salmisto 4 125,55
Aivar Lepp 15 636,55
Eelneva kütteperioodi s.o. 2000/
2001.a. eest on OÜ Kehtna Elamule
laekumata ainuüksi kütte eest 25.
septembri 2001.a. seisuga 242 474,59

krooni, kogu jooksev võlg on 620
005,00 krooni.
Seoses uue täitevmenetluse
korraga andsime mais 2001.a.
kohtutäituritele üle võlanõuded
üldsummas 165 608 krooni.
Kõigile võlgnikele on edastatud
ametlikud teated nõudega tasuda
võlad enne uut kütteperioodi, samas
on esitatud hagiavaldused kohtusse.

OÜ Kehtna Elamu
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Kaunis kodu

Kehtna valla kaunid kodud 2001.aastal

Kodud märgitud aasta numbriga 2001:
Perek Teets Alt-Hansu talu Pae küla
Perek Hindremäe Otsa talu Lau küla
Perek Seppam Jõesauna talu Nadalama küla
Pr. Melanie Johanson Raba-Saare talu
Perek Mõtsnik Otti talu Saksa küla
Perek Kurisoo Metsaääre 9 Kaerepere alevik
Perek Haas Tallinna mnt. 14.a Eidapere alevik
Perek Hannust Toominga tänav1 Kaerpere al
Perek Velleste Tohtri Metsaääre küla
Perek Past Aia 2 Kehtna alevik
Perek Randjärv-Berlokko Kukemetsa talu
Valtu-Nurme küla
Nooruse tänav Kehtna alevik
Kodud märgitud märgiga:
Perek Sõmer Endla talu Kõrbja küla
Perek Pärn Kasemäe talu Ingliste
Perek Raudsepa Raudsepa talu Valtu-Nurme
küla
Perek Kaljumäe Niine talu Metsaääre küla
Perek Kalberg Mäe talu Koogimäe küla
Perek Lehtmets Männi Põllu küla
Perek Laas Toominga 3 Kaerepere alevik
Perek Toomet Pargi 1 Eidapere alevik

Pr Helvi Soosalu Kaasiku Kaerepere alevik
Perek Rahu Saare tänav 4 Kaarepere alevik
Perek Leinberg Uuevälja talu Pae küla
Ingliste küla Päkapiku piirkond
Aukirjad kaunitele kodudele:
Pr Eva Helm Allika talu Lellapere küla
Pr Evi Mahoni Hindreku talu Kalbu küla
Pr Helmi Miklas Laasi-Korstna talu Ohekatku
küla
Perek Mägi Vöhma talu Lellapere küla
Pr Anne Aus Aiandi 6 Kehtna alevik
Perek Kingi Viljandi mnt.36.a Kehtna alevik
Perek Grünling Aiandi 10 Kehtna alevik
Perek Tael Selja Eidapere
Perek Hermann Anso-Tooma-Oru Lokuta küla
Perek Luisk Põllu tänav14 Keava alevik
Perek Merila Videviku-Koidu Kalbu
Perek Kutser Oti-Mardi Ohekatku küla
Perek Maripuu Maripuu Reonda küla
Perek Olesk Tarsi talu Linnaaluste küla
Perek Läänerand Pargi 4 Kehtna alevik
Perek Raid Põllu põik8 Keava alevik
Pr Anette Jaakson Roheline tänav Keava al
Pr Alina Nüganen Petrula Ahekõnnu küla

LASTEAED LOODUSELE LÄHEMALE

Praegu, kus meid kimbutab pidev rahanappus,
on hea tõdeda, et see Kehtna Lasteaia Siller ja
Rapla lasteaia Kelluke ühine loodusteemaline
projekt leidis rahastamist KIK-i poolt. Projekti
põhieesmärgiks oli täiustada loodusteemalisi
õppevahendeid neis kahes lasteaias.
Viimastel aastatel on ilmunud ohtralt loodusalast kirjandust ning turule on tulnud palju kauneid ja tänapäevaseid õppevahendeid, mida oleks
väga lihtne ja igati vajalik kasutada lasteaedades.
Kahjuks aga ei suuda me neid soetada lastevanemate poolt tasutavast igakuisest õppetasust. Projektirahaga saime aga muretseda
hulgaliselt kaunist ja tarvilikku loodusalast
kirjandust, koduloopilte, temaatilisi pilte, mulaaze
ja palju muud. Mõnus on teha tööd, kui on head
vahendid ja valikuvõimalusedki olemas.
Lähtudes materjalide rohkusest valisid Kehtna lasteaiaõpetajad selle õppeaasta teemakski
“Lähemale loodusele!” See eeldab kindlasti sellel
aastal palju loodusliku materjali kasutamist
käelistes tegevustes. Nii planeeriti aastaplaani
kivipäevad, kübara ja kaabu sõbralik pidu ja palju
muud huvitavat!
Teine osa sellest projektist viis aga lapsed
otse loodusesse ja oli mõeldud kõigile Rapla linna
ja Kehtna valla 5-6 aastastele lasteaialastele.
Rapla lapsed tervitasid sügist matkapäevaga.
Kehtna valla mudilased käisid aga tutvumas
rabaga.
20.septembril, kaunil soojal ja päikesepaistelisel sügispäeval veetsid Kehtna, Lelle, Valtu ja
Eidapere lasteaedade 75 mudilast natuke rohkem
kui 1,5 tundi Keava rabas. Suur, suur aitäh Hillar
Oleskile, kes oli meile rabas teejuhiks. Matkarajal
polnud tegelikult pikkust ollagi, kuid pehme ja
vetruv jalgealune ei võimaldanud meil kiiresti
kõndida ja muidugi need JÕHVIKAD! Kaunid
punaseid marju täis jõhvikamättad meelitasid
poisid-tüdrukud korjama. Mõnel oli ju kodust
marjade tarvis karp või korvgi kaasa võetud.
Kui lõpuks rabast ilma väiksemategi viperusteta välja jõudsime tegi onu Hillar lõkkegi üles ja
proovimata ei jäänud vist kellelgi ka Tarsi taluõue

turnimis-ja kiikumisvõimalused. Täname lahket
pererahvast!
Kuna lapsed olid üle valla kokku tulnud, siis
enne kojusõitu oli võimalus kõigil võistelda ja
lustida veel koos liikumisõpetaja Helju
Reitsakuga.
Tükikese rabast võtsime kaasa ka. Neist
korjatud materjalidest valmisid kaunid
kompositsioonid ja nii jõudis igasse lasteaeda
väike tükike rabast ning teistel lasteaiakaaslastelgi
oli võimalik rabaloodusest osa saada.
Häid mõtteid ,julget pealehakkamist ja
tegutsemislusti kõigile!
Parimate soovidega:

Katrin VELLESTE

Kehtna Lasteaed Siller tänab
südamest kõiki lahkeid inimesi, kes
annetasid oma aiasaaduste ülejäägid
lasteaia toidulauale!
Suur aitäh! Asta ja Rein Velleste,
Tiina Solman, Maimu Aug, Stella
Rähni, Tiina Daniel, Aili Põlma,
Milvi Solman, perekond Roodla,
Alvi Konno, perekond Siitan, perekond Kõrtsini, perekond Sulg,
perekond Past, Lepiku talupere,
perekond Koolmaa.

Tänukirjad tegijatele 2001:
Pr Vaike Reinhaus
Pr Helgi Sussi
Pr Karin-Juta Aarma
Hr Tenno Teets
Hr Arnold Pukk
Hr Tarmo Mett
Hr Mati Michelis
Tänukirjad asutustele:
Valtu Põhikool
Kehtna Põhikool
Kehtna Lasteaed Siller
OÜ Triger-E
Valtu Vein As
Alto Soojus oü
Oü Sirkail
Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu
Kehtna park
Lelle park
Haide Puukool

Kaja MÕTSNIK
Heakorraspetsialist

Mihklipäev
Kehtna Lasteaias

Talulasteks riietatud lapsed ja talunaisteksmeesteks riietatud lasteaia tädid kogunesid
lasteaia hoovi, et koos tähistada mihklipäeva.
Välja oli pandud hulgaliselt vanaaegseid
tööriistu, mida lastele tutvustati.
Lastele sai selgeks, mis on vikat, sirp, kiin,
oksalõikaja, oksakäärid, kartulikonksud.
Ega siis kõik ainult näitamisega piirdunud.
Lasteaia hoovis olid kartulid kasvanud. Ühine
otsus oli kartul üles võtta. Pärast kaaluti kartulid
äragi vanaaegse kaaluga-margapuu ehk
päsmeriga.
Saak oli nii hea, et neid sai isegi sigadele
raiutud - spetsiaalse kapsarauaga.
Ära sai proovitud kapsa hapendamine. Välja
tulid päris head kapsad.
Nüüd oli aeg tegelda ilma ennustamisega ja
ilma ennustus ütles, et pidi tulema pehme talv,
kuna lasteaia ümbruses olevatel puudel oli veel
palju lehti.
Kui tantsud olid tantsitud ja mängud
mängitud leiti, et vahepeal oli lasteaia hoovi kasvanud suur ja uhke naeris, mille ülestõmbamisega
saadi ühiselt hakkama.
Oh imet, naeri seest leiti hulgaliselt kaalikaid,
porgandeid, õunu, mis kõigile hästi maitsesid.
Pärast ootas rühmades veel palju väikesi
kõrvitsaid, milledest sai teha palju huvitavaid ja
põnevaid asju.
Suur tänu lastevanematele, kes ei pidanud
paljuks oma lastele suurt rõõmu valmistada neid
talulasteks riietades.

Juta KÕRTSINI

Kool, arvamus

Valla Vaatleja 5

Esimest kooliteed alustasid
Kehtna Põhikool
õpetaja Ulvi Koit
Richard Aasa
Ats Angerjas
Hanna Hark
Janette Iskül
Tauri Johanson
Tarvo Kallaste
Kaisi Kõppo
Vjatšeslav Kotsalainen
Kelly Küttis
Kristjaana Kuusk
Egert Laas
Maris Mänd
Birgit Pakkonen
Keit Palu
Laura Raid

Raili Reispass
Aleksander Rieksts
Risto Rutšs
Simone Saar
Kaspar Simon
Kaarel Traumann

Lelle Põhikool
õpetaja Ilmi Lehtmets
Kaisu Koit
Epp Kuslap
Marili Laaksonen
Liisi Lehtsaar
Marko Tamm
Carolin Tammepõld

Valtu Põhikool
õpetaja Hele-Mall Kio
Merit Aas

Pensionäri loodusvaatlusi
September…
On saabunud esimesed hallaööd. Metsad on hakanud otsekui
õitsema. Kollaseks on läinud kaskede, toomingate ja vahtrate lehed.
Kui ikka päikest peab, tõmbuvad
vahtralehed punasekirjuks ja
haavad hakkavad metsaserval
violetselt särama. Kätte on jõudnud
kuldne sügis.
Õhus lendavad härmalõngad,
väikesed ämblikupoisid turjal. Õhk
on kuidagi karge, õrn ja läbipaistev,
hääled kostavad kaugele-kaugele.
See on vananaiste suvi.
Inimesed lähevad seenemetsa,
ise piiluvad kahele poole, otsekui
oleksid kurjapeal. Aga muidu ei saa
– seen on kaval, ta peidab sageli
oma kübara samblatuti alla. Seisab
seal hiirvagusi ja peab peenikest
naeru. Kõik seened polegi nagu
kärbse omad, et sirutavad uhkelt
kaela ja lasevad imetleda oma kirevat mütsi. Kui seenekorvid on
kõigest hoolimata täis saanud, siis
on kaval üks korv pohlade jaoks
vabaks jätta. Üks asjatundlik maainimene peab pohlamoosist alati
rohkem lugu, kui maasikast või
vaarikast keedetud heast ja paremast, sest niisugust vürtsikat haput
ei suuda peale pohla ükski teine mari
välja panna… kui just mitte jõhvikas, mis on juba punaseks tõmbunud. Jõhvikarabad on vesised, kuid
sellest hoolimata on käratsevaid
küürutajaid rabas hulganisti.
Vanade mõisaparkide umbekasvanud tiigid levitavad imalmagusat
lõhna. Need on kalmused, mis
lõhnavad. Nende juurikaid kasutab
vanarahvas mitmesuguste haiguste
väljajuurimiseks.
Aedades punnitavad õunad
oma punaseid põski justkui pisike-

sed paipoisid.
Linnud lahkuvad. Oma kodukohaga on jätnud hüvasti suitsupääsuke, öösorr, rukkirääk ja kümned teised linnuliigid. Nad tunnevad läheneva sügise külmahingust.
23.septembril on sügisene pööripäev, sügis algab kell 1.05.
Metsas toimuvad dramaatilised
kahevõitlused – põdrapullid
raksatavad sarvi kokku ja madistavad nii, et mullakamar lõhki. Jooksurajal on põdrad julged. Sageli ilmuvad nad teedele ja ei näi inimest
suurt kartvat. Valesti teevad, sest
algamas on jahihooaeg ja jahimehed
puhastavad püsse ning seavad
muud varustust korda.
Päikeseküllane august soosis
põllumehi. Koristusaeg oli enam kui
kibekiire. Hilisõhtuni mürisesid
põldudel kombainid, ööpäevaringselt undasid kiirkuivatite
mootorid. Vaja oli rutata, sest üks
tormine öö võis tonnide kaupa teri
põldu viia. Terve aasta töö oli vaja
õnnelikult lõpetada ja vili salve
saada.
Astudes üle tühjenenud väljade,
jääb silm peatuma siledal lillakashallil
nurmel, kus punetab oras kui
tuleviku pant.
Lähedal asuval kartulipõllul
sibavad ja küürutavad vallatud
koolinoored, keda talunikud appi
palunud, et aidata koristada selle
aasta viimaseid saake.
Taamal mürisevad traktorid,
jättes enda järele üha laienevad
mustad künnivaod.
Siis jääb maa puhkama, muld
küllastunult ja väetatult tulvil
sügisniiskust.

Alda HINDREMÄE
20. septembril Lau külas

Liisu Enno
Sigrid Heilo
Aleksei Jefremenko
Steven Kaldoja
Andre Mürk
Aksel Kruusing
Marelle Nuut
Kristjan Ojavee
Kevin Parko
Sander Pärtel
Tarvo Põlma
Elina Rand
Aaret Randjärv
Kenno Rihe
Tanel Roosild
Marleen Sinikas
Karl-Kristjan Smitt

Heidi Vares

Eidapere Kool
õpetaja Riina Tomingas
Jorma Bender
Jaanus Jõeveer
Raili Kenk
Andres Klemm
Madis Liiver
Meelika Merirand
Karita Oole
Ailen Ringe
Mirja Vazenin

Ingliste Algkool
õpetaja Pille Matt
Maido Kukk
Jürgo Reinvart

Valtu kodukandipäevad
2001

Näitus “Koduaedade lilled”
8.-11. septembril Valtu
Seltsimajas. Gladioolide
väljapanekut seavad Valja Sulu
ja Helve Pärt

Mälumängus “Valtu
Tarkpead” tulid võitjaks Koidu
Archipov ja Siret Aleksandrov.
Koidu lõpetas suvel kõrgkooli,
Siret jätkab õpinguid Tartu
Ülikoolis. Pilt on tehtud
Kukemetsa talus matkapäeval.

Jalgrattamatkal “Külast
külla” osalejad peatusid
kunagises Hertu karjamõisas.
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Sport

ENAM VEEL KUI MULLU SUI !

Laagris pakutakse meelelahutust ja
mõnikord isegi süüa

Meie poiste punt, kes vallutas pealtvaatajate südamed ja vallandas
aplausitormi
Kehtna maadlejate suviseid tegemisi on nii palju,
et esmapilgul on raske midagi esile tõsta või
millest alustada. Seda enam, et teguderohke suve
sündmuste lugejani toomiseks vajaksin
bestselleri mahtu, kuid kindlatesse raamidesse
surutud ajalehe jaoks püüan kirjutada hästi
kokkuvõtlikult ja olulisemast.Kui suudan ?
Maikuu lõpp, terve juuni, kuni kulminatsioonini 1. juulil toimusid meil tihedad treeningud,
eeskätt akrobaatika ja üldkehaline ettevalmistus.
Mis siis toimus 1.juulil – toimus “KALEV” 100
juubeliürituste lõppakkord, suur galakontsert,
kuhu oli kutsutud esinema meie maadluspoisid
oma akrobaatikakavaga. Asja tuli võtta tõsiselt esinejad, kõik oma ala tipud, olid kokku kutsutud
üle vabariigi ja välismaalt. Publiku seas
spordiorganisatsioonide esindajad mujalt ja meie
oma riigi tüürimehi. Esinemine läks korda,
vaatamata sellele, et kõik need trikid, mis publiku
seas elevust ja ehmatust tekitasid, sooritati
põrandal, mitte maadlusmatil. See on regulaarse
trenni tulemus, mitte eridressuur. Kui keegi oleks
suutnud aplodismendid mingisse taarasse
koguda, siis meie ja Viljandi poisid oleksid selle
pagasi kojuvedamisega kõige enam vaeva
näinud. Suur, suur aitäh URVE PREGEL´ile
muusika otsimise, CD valmistamise, lavalise
väljendusoskuse ja publikuga pilkudega
suhtlemise õpetamise eest. See pole veel kõik –
eriline tänu selle eest, et ta suutis meie liikumise
nii sujuvalt muusikasse panna.
Meenus, enne peaesinemist saime kutse
EESTI – SOOME maavõistlusele. Seal käisime ja
võidu võtsime, erinevalt meie noortest
koosnenud maadluskoondise poistest.
* No nii ! hakkame nüüd maadlema ka –
Kuremaal tulid kuuendat korda kokku üle Eesti
maadlejad ning treenerid, et õpetada poistele
nippe, mida siis võistlushooajal kasutada saaks.
Soovitan lastevanemaile see laager meelde jätta.
Jõgeva mees AIMUR SÄÄRITS, selle ettevõt-

vabal ajal käisime Linnamäel, olümpiaujulas
ujumas, Helsingi Olümpiastaadioni tornis ( OM
1952 ) Kisahallis, kus Johannes Kotkas meile
kuldmedali tõi, laevasõidul Helsingi rannavetes
ja saartel, kusjuures laev oli vaid meie päralt ja
veel palju muud seesugust.
* Tore, et meil on selline liider nagu Denis
Stahnevits – tema töö ja korraarmastus nakatab
ka nooremaid, tema eeskuju najal saame
kasvatada isiksusi, kellega koos reisides ei pea

Meie Kristjan sõbrunes Tallinna Soome kiisudega
mise eestvedaja, on suutnud laagriprogrammi
huvitavaks teha. Ei pea sa olema supermaadleja
ning odav on see laager ka.
* Vulinal üle vee ja olemegi Helsingis. Järjekordne rahvusvaheline noorte maadluslaager
POWER WEEK. Kehtnast seekord rekordarv
osalejaid: Denis Stahnevits, Kaupo Läänerand,
Karl Tõnissoo, Kalle Lepiste, Imre Kull, Tõnis
Kask, Kristjan Nõulik, Ann Vellesalu ja Kati
Zoobel. Inimlikul suhtlustasandil oleme suutnud
luua sellise õhkkonna, et meid alati rõõmuga vastu
võetakse ja järgmisel aastal on Kehtnast võimalik
laagrisse saata kuni 15 maadlejat. Jõuluvanale
kingitusesoovide kirjutamisel võite kindlasti ära
märkida soovi osaleda Power Week’il 2002.a.
Programm on väga tihe, treeningud
maailmameistrite ja olümpiavõitjate juhendamisel
on mitmekesised ja huvitavad. Treeningutest

silmi maha lööma ei kodumaal ega välisreisidel.
Denis osales ka Märjamaal toimunud Olari
Suislepa ja Valeri Nikitini MM ettevalmistuslaagris
mida juhendas Enn Põlluste.
* Rattaralli, triatlon ja treeninglaagerspordipäev Viljandis peavad jääma vist järgmise
ajalehe sisutäiteks.
* Tublid isad ja emad ehk leiame veel veidi
enam aega oma laste jaoks. Money, money,
money….(ilma ei saa kuidagi) , on üks ilus
poplauluke, kuid meenus mulle üks loetud
ütlemine: “Mina olen sinu sünnitanud, mina sinu
ka elujärjele aitan” Nagu isegi aru saate, muutsin
ütluse teise poole positiivseks.
Head treeninguindu!

Teie
Noel KASTIER

Kultuur, reklaam

Õnnitleme
50.sünnipäeva puhul
Kehtna Põhikooli direktor

TOIVO NIINEMETSA
ja soovime
jätkuvaid kordaminekuid
ning edu.
Kehtna Vallavalitsus

Aeg kui kerilaud
Mis kerib elulõnga
Igal lõngal
Oma tugevus ja toon…
/Aino Saadik/
Õnnitleme
endist kauaaegset õpetajat
ALIIDE KASESALU
75. juubelil.

Lelle Põhikool

Lelle Lasteaed
sai uued ruumid

08. oktoobril avas taas oma uksed
Lelle lasteaed. Seekord aga uutes
ruumides Lelle Põhikooli majas.
Spetsiaalselt lasteaiaks ehitatud
ruumid on valgusküllased ja
rõõmsavärviliselt päikeselised.
Lasteaia üldpind on 136m² ja mõeldud 20-le mudilasele. 0,5 miljonit
krooni maksma läinud ehituse
projekteeris OÜ Valtu Projekt ja tööd
teostas OÜ Alnus. Ehitustööd
valmisid 6 nädalaga.
Tänu Lelle lasteaia töötajate ja
lastevanemate abile on eelnevalt
kasutuses olnud mööbelgi saanud
uue värske värvi ning õues on ootamas nägusad mänguvahendid.
Südamlik tänu kõigile, kes on
kaasa aidanud lasteaia uuendamisele Lelles.

Imbi KALBERG
Haridus- ja
kultuurinõunik

Lelle lasteaed
kuulutab välja
konkursi

lasteaia nimele ja
logole.
Kõik ettepanekud on
teretulnud.
Kavandid ja
ettepanekud saata
1.novembriks 2001.a.
Kehtna Vallavalitsusele
(Pargi 2, 79001 Kehtna
alevik) märgusõnaga
“Lelle lasteaed”

Teatrihuviline!
Sul on suurepärane võimalus
vaadata
23.oktoobril kl 19.00
Kehtna MTK saalis
Vanalinnastuudio etendust

“PIAF – Pariisi
varblane”.
Osades Diana Klas ja Jüri Aarma.
Pileti hind 60 kr, õpilastele 40 kr.
Kasuta soodsat võimalust – teater
tuleb koju.
Info ja piletite broneerimine
tel 75 246 või õhtuti 75 382

Valla konstaabel soovib
ikka veel
valla piirides

maja osta.
Tel 051 44042.

Meeldivad
koosviibimised
Valtu spordimaja

baaris,
kasutada saab sauna ja
basseini.
Küsi tel 055 13 854
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Võimalus sõita
Merineitsi
maale
Statistika ütleb, et arvuliselt on
Taanis viis korda rohkem noori kui
Eestis, kuigi rahva üldarvus on
protsent sama – kaheksateist ja
pool.
Eesti avanemisega välismaale on
meil Taani elust teadmisi oluliselt
juurde tulnud, eriti nende üle
neljasaja noore kaudu, kes Taani
rahvakoolides pikaajalistel kursustel
õppinud. Möödunud suvel tulime
kokku Pärnu lähedal Jõulumäel ning
rääkisime sellest, mis Taanis olemine
kellelgi andnud ja mismoodi
õpetanud elus toime tulema.
Rääkisime sellest, kui väga
soositakse Taanis üksikisiku
ettevõtlikkust ja toetatakse noorte
inimeste aktiivsust õppimisest ning
tööst vabal ajal.
Tuligi juttu sellestki, et rohkem
noori võiks käia Taanis ja teisteski
Põhjamaades, et näha elukorraldust,
kus austust ja lugupidamist elu ning
inimese vastu kasvatatakse maastmadalast, kus sallivus teise ja
erineva vastu on normiks. Eriti
praegu, mil maailm on mures, on
sellist laadi kohtumisi üha enam
vaja.
Taani Kultuuri Instituudil on
avanemas võimalus korraldada
kahenädalane lühikursus mittetulundusühingute liikmetele vanuses kuni kolmkümmend eluaastat
selle aasta detsembri alguses.
Õppereis rahastatakse peaaegu
täielikult Taani poolt, kohtade arvu
määrab bussi suurus.
Osalemise huvist tuleks meile
teatada järgneva kümne päeva
jooksul. Tunne, et just Sina oled
teretulnud /tel:6466373 Tallinnas,
www.dki.gz.ee/, taani@uninet.ee

Silvi TEESALU

Kultuuriüritused Kaereperes oktoobris ja novembris
18.10 kell 19.00 ühiskülastus
Eesti Draamateatrisse etendusele
“Rehepapp” Info 62 659.
26.10 kell 9.30 Kirjandusüritus
lastele Valtu Seltsimajas. Külaliseks
kirjanik ja kunstnik Henno Käo.
26.10 kell 20.00 Kohtumine
astroloog Taimi Uuesooga Valtu
Seltsimajas.
27.10 kell 15.00 Ühiskülastus
kontserdile “Lord of the Dance”.
Info 62 659.
28.10 kell 13.00 Ühiskülastus
Rakvere teatri etendusele “Kajakas”. Info 62 659.
31.10 Ühiskülastus Estoniasse

muusikalile “Sugar”. Info 62 659.
01.11 Külaskäik Kalevi kommimuuseumisse ja kobarkinno. Info
62 659.
03.11 kell 20.00 Ardu näiteringi
etendus “Kui kassid kodust ära,
siis ...” Valtu Seltsimajas.
10.11 kell 20.00 Mardipäeva- ja
isadepäevapidu bändiga “Mehed ei
nuta” Valtu Seltsimajas.
11.11 kell 19.00 Pensionäride
klubi ühiskülatus Estoniasse
operetietendusele “Viini veri”. Info
62 659.
13.11 kell 15.00 Saksofonikontsert Valtu Seltsimajas.

16.11 kell 20.00 Kehtna Segakoori külaliskontsert Valtu
Seltsimajas. Puhkeõhtu
17.11 kell 19.00 Ühiskülastus
Tallinna Linnahalli muusikalile “Les
Miserables”. Info 62 659.
23.11 kell 20.00 Rambivalguseklubi Valtu Seltsimajas. (Kohtumine
näitlejatega)
25.11 kell 17.00 Kadripäevakarneval lastele Valtu Seltsimajas.
30.11 kell 20.00 Kinoklubi Valtu
Seltsimajas. Loodusfilmid. Tantsuks
mängivad Valtu bändid.

Jüri HOMENJA
Café Olees
8.novembril kell 21
Pääsmed (50 kr) juba
eelmüügis!
KESPO-klubi

jalgpallihooaja
lõpetamine
Café Olees
27. oktoobril kell 20.
NB! Külalised!
Café Olees

nooleviskamise
seeriavõistlus.
Oktoobris alustame!
Jälgige reklaami!
Info tel 055 13 854
Café Olee

Aastalõpupidudeks
teie käsutuses!
Astuge läbi!
Tel 055 17 854 ja
055 13 854
Piljardihuvilised!
Café Olees

KESPO-klubi lahtised
auhinnavõistlused.
Registreerimine
Café Olees oktoobrikuu
jooksul.
Info tel 055 13 854

Soovin väikest kivimaja
suurema krundiga või
suvilat või talu kuni 100 km
Tallinnast. Vastavalt
pakutava kinnisvara
seisukorrale, asukohale ja
väärtusele on vahetuseks
vastu anda:
1. Ridamaja boks Eidaperes ( 2k,
95 m² + täiskelder, 4 tuba, isiklik
keskküte, terrass. Asulas 2
poodi, kool, lasteaed, seltsimaja,
raudteejaam lähedal, 2 korda
päevas rong Tallinna ja tagasi).
2. Või 2-toaline kõigi
mugavustega korter Paldiskis
korralikus, soojas silikaatmajas
(arenev linn, kaunis rand linna
taga, männimetsad, laevaühendus
Soomega, iga poole tunni tagant
sõiduvõimalus Tallinna, 45 min
sõitu)
3. Või 1-toaline keskküttega
korter 1987.a. ehitatud
silikaatmajas Ämaris (35 km
Tallinnast, 8 km Keilast, tihe
bussiliiklus võimaldab Tallinnas
tööl käia, digitaaltelefon, koolid,
kauplused, 3000 elnikku, vanglat
seal ei ole. See korter on ka
müüa hinnaga 55 000.- krooni.

Küsi, uuri. Võimalikud
kokkulepped.
Tel 61 203

Valla Vaatleja 8

Õnnitleme
Septembrikuu juubilarid

Teated, kuulutused& õnnitlused
92
Magda-Mathilde Eppa
18.septembril Valtu-Nurme külas

60
Rein Kaldma
5.septembril Lau külas
Tiia Pihlap
12.septembril Kumma külas
Eha Pärt
22.septembril Lelles
Ilse Krumm
23.septembril Lokuta külas
Vello Antsmäe
28.septembril Ahekõnnu külas
Einar Aasa
29.septembril Lelles
65
Tiiu Kannel
3.septembril Eidaperes
Mart Linnapä
12.septembril Lokuta külas
70
Eevi Mahoni
2.septembril Kalbu külas
Hilli Lipp
6.septembril Kehtnas
75
Aino Maasik
15.septembril Keavas
Alide Kasesalu
25.septembril Lelles
80
Evald Tuuleveski
9.septembril Eidaperes
Juta Künnapas
10.septembril Linnaaluste külas
Asta Must
24.septembril Kehtnas
85
Richard Ollik
2.septembril Kalbu külas
91
Pauline Lindermann
16.septembril Kehtnas
Marie Roodla
20.septembril Keavas

Oktoobrikuu juubilarid

Registreeritud
sünnid

Anett Jõulu
22.augustil Lau külla
Kelly Luikoja
28.augustil Kehtnasse
Karolin Leokina
28.augustil Käbikülla
Elina Liibak
30.augustil Kehtnasse
Annika Kauri
10.septembril Saksa külla
Keidy Hulkko
21.septembril Inglistele

Ragnar Pulst
13.juunil Kehtnasse
Joonas Klemmer
9.juulil Eidaperre
Martin Biletov
12.juulil Kehtnasse
Geimo Raudsep
15.juulil Kehtnasse
Marianne Parfjanovit?
28.juulil Kehtnasse
Katrin Silde
5.augustil Kehtnasse
Raido Põderson
7.augustil Kehtnasse
Ragnar Ringo
8.augustil Keavasse
Maite Maido
13.augustil Kaereperre

60
Aadi Haas
9.oktoobril Eidaperes
Arvo Õunpuu
11.oktoobril Kalbu külas
Leili Pillaroo
21.oktoobril Lokuta külas
Maie Lips
21.oktoobril Keavas
Aivo Umbsaar
26.oktoobril Käbiküla külas
Valentina Pobbol
28.oktoobril Eidaperes
Anne Meister
31.oktoobril Kalbu külas
70
Hilda Hindreus
18.oktoobril Lelles
Tenno Teets
26.oktoobril Kaereperes
Linda Silde
28.oktoobril Kehtnas
75
Vilma Tõrvet
15.oktoobril Lokuta külas
Aino Leokina
22.oktoobril Kehtnas
80
Laine Ainsaar
11.oktoobril Nadalama külas
91
Natalie Lootus
24.oktoobril Kenni külas
93
Juulia Jakobson
10.oktoobril Käbiküla külas
96
Hilda Haas
26.oktoobril Lelles
Hermiine Rästas
4.oktoobril Paluküla külas

Toimetaja Reet Langi tel 75 357, e-mail kehtna@estpak.ee
Kujundus Kalev Türk tel 052 70669, e-mail viite@estpak.ee

Södra Eesti AS –
Tallinna mnt 3 Raplas ja
Pärnu sadamas –
ostab
parimate hindadega

paberipuitu.
Ostame ka kasvavat
metsa ja metsamaad.
Meie poolt ka
transport.
Info tel 050 25 273

OÜ LANDEKER
ostab

kasvavat metsa
ja metsamaad.
Hind kuni 60 000 kr.
hektar, tasu kohe kätte.
Tel 051 79866,
051 10415,
faks 063 35 576.

Tähelepanu Kehtna
aleviku rahvas
Kehtna turul aiasaadustega
kauplemine on Teile tasuta s.t
kohamaksu ei ole vaja tasuda.
Olete kõik teretulnud kauplema!

Kaptus ARASLANOV,
Turuhaldaja
Ostan klaveri
Tel tööp 98 561
kod 75 670
***
Müüa bernhardiinikutsikad
Tel 055 180 50
***
Müüa garaazh Kehtnas.
Tel 055 20770.
***
Lõikan viljapuude oksi.
Enn Viitkar, tel 055 688239

Elu kui päike,
Mis tõuseb ja loojub.
Elu kui küünal,
Mis särab ja kustub.
Mälestame head majanaabrit
INGER USKIT
ja avaldame kaastunnet
omastele.
Tiiu, Anna, Ave, Eero, Ruth,
Senni ja perekond Kask

Registreeritud surmad
Hillar Hint
(27.04.1960 - 12.07.2001)
Keava alevikust
Janek Molokov
(30.07.1984 - 22.07.2001)
Kehtna alevikust
Rihard Kirzbaum
(05.12.1928 - 24.07.2001)
Kaerepere alevikust
Helju-Melanie Ernesaks
(30.07.1931 - 25.07.2001)
Kehtna alevikust
Mihkel Laur
(27.07.1957 - 28.07.2001)
Reonda külast
Arnold Kõks
(12.10.1918 - 29.07.2001)
Kalbu külast
Uno Vaarmets
(15.10.1928 - 28.07.2001)
Lelle alevikust
Aavo Meister
(13.09.1938 - 28.07.2001)
Laeste külast
Kalle Nõmmik
(08.08.1946 - 30.07.2001)
Eidapere alevikust
Tiiu Saar
(22.11.1962 - 03.08.2001)
Nadalama külast
Agnes Sihver
(18.07.1912 - 24.08.2001)
Kehtna-Nurme külast
Semjon Nüganen
(17.03.1929 - 29.08.2001)
Eidapere alevikust
Adele-Elise Laur
(01.01.1914 - 29.08.2001)
Reonda külast
Õie Rannula
( 23.11.1927 - 31.08.2001)
Lau külast
Rosalie Josing
(15.09.1956 - 02.09.2001)
Kehtna alevikust
Udo Nipernadi
(20.11.1945 - 08.09.2001)
Pae külast
Inger Uski
(04.12.1924 - 22.09.2001)
Kehtna alevikust
Guido Hermat
(23.10.1931 - 29.09.2001)
Keava alevikust
Anne Atso
(17.01.1948 - 29.09.2001)
Kehtna alevikust
Lidia Ananieva
(26.04.1932 – 03.10.2001)
Kehtna alevikust
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