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Veebruar

Vanasõna ütleb, et heal lapsel on mitu nime. Nii ka veebruaril: küünlakuu, vastlakuu, naistekuu,
hundikuu, kassikuu, pudrusöömise kuu, radokuu. Hundikuu nimetus tuleb sellest, et vanasti luusis
veebruarikuus ringi ilmatu hulk näljaseid hallivatimehi. Saksamaal kutsuti veel mõnikümmend aastat
tagasi veebruari kassikuuks. Sel kuul tuleb kiisudele ise süüa anda, sest hiiri ja rotte napib.Vanarahval
oli ainult talvel aeg pühasid pidada. Veebruaris ongi õige mitu tähtpäeva.2. veebruar - küünlapäev.
Kirikukalendris on ka selle kohta ilus legend. Nimelt läks Maarja vastsündinuga esimest päeva
jumalakotta. Ja ennäe imet - kõik küünlad kirikus süttisid iseenesest põlema! Sellest on saanudki
küünlakuu omale nime. Küünlaid valmistati ka sel päeval kodudes.Vanarahvas pani tähele, et
küünlapäeval antakse talvele lõplik ja viimane hoop. Mustjala kandis arvati, et küünlapäeval kammitud
juuksed kasvavad hästi pikaks.Seevastu Kose inimesed arvasid, et kui sellel päeval juukseid kammida,
siis kukuvad need üldse peast ära. Igaks juhuks peaks 2.veebruaril juustega ettevaatlik
olema.Küünlapäeval oli populaarne süüa odratangu- või odrajahuputru.Vastlapäevale (sel aastal
12.veebruaril) on vaid tähtis, et oleks teisipäev ja noorkuu. Kindlat kuupäeva sellel pühal
rahvakalendris pole. Sõna “vastlapäev” on tulnud saksa- või rootsi keelsest sõnast ja tähendab
paastu. Vastlapäeva pidulaualt ei tohtinud mitte mingil juhul puududa seajalg. See võeti isegi liumäele
kaasa. Kusjuures sõrmi ei soovitatud rasvast puhastada. Ka nägu võis olla rasvast läikiv. Osavnäpud
valmistavad seajalakondist kodus ka vastlavurre.. Vastlakuklid on ka selle päeva tähtis osa. Peale
vastlaid tuleb tuhkapäev – puhkepäev, et suurt väsimust ära peletada.Aga 14.veebruaril on
valentinipäev ehk sõbrapäev. Sellel päeval ei ole mingit pistmist meie rahvakalendriga. Meie halli
postsovjetlikku argipäeva on ta tulnud kaugelt, mitme maa ja mere tagant, nagu kõik kirevad, rõõmsad
ja nutikad asjad. See on spetsiaalne päev näitamaks välja oma armastust, sõprust või hoolivust
kellegi vastu. Sellel päeval saadetakse või kingitakse oma sõbrale/sõpradele või armastatule kingitusi,
kaarte, roose ja palju muid lõbusaid asju. Sageli usutakse, et armastus on tugevam kui aeg. See on nii
ilus, aga kõik on vastupidi. Alati on aeg tugevam armastusest. Armastusest räägitakse veel, et ta on
kõrgem kui olemine, et ta on olemise kroon. Miski pole kerge. Ka armastus mitte. Kus lõpeb sõprus
ja algab armastus? Või vastupidi. Igal juhul pole valentinipäev pingultõsine “armastust ja truudust
surmani” tõotav päev, vaid pigem sentimenti, romantikat, nalja, head muiet, vaimukat leidlikkust ja
sooja tähelepanu pakkuv. Aga just tähelepanu on see, millest me kõik puudust tunneme. Tööl ei tea
sa, kas su töö on vajalik, kas sellega ollakse rahul või mitte. Tagasisidet ei ole ja see masendab, mitte
ei innusta. Kodus on aastad suhted halliks ja argipäevaseks kulutanud. Naistel ei ole enam oma
päeva – naistepäeva, sest meie Riigikogu prouasid solvab juba ainuüksi selle sõna kuulminegi.Aga
äkki saame just sõbrapäeval midagi muuta? Osutame ise teistele tähelepanu, aga siiralt, avatud
südamega. See peegeldub ka meile mingil määral tagasi ja sulatab ehk üles meie talvetardumusse
unustatud hinge. Kõik, mis teed, teed endale.Ahjaa! 12.veebruar toob uue aasta – musta hobuse
aasta. Head hobuse aastat kõigile!

Arutati
liitumislepingu eelnõu
Kolme volikogu – Kehtna valla, Rapla linna ja
Rapla valla – liikmed pidasid oma töökoosolekut
2. veebruaril Kehtna Põhikoolis. Kuulama olid
oodatud kõik huvilised. Volikogude liikmeid oli
oodatust kohal märksa vähem, seda enam aga
huvilisi.
Jüri Võigemasti rahulik, selge- ja üldsõnaline
lepingu tutvustus jättis mulje, et kõik on läbi
mõeldud ja laabub tulevikus hästi. Kui aga
konkreetselt mingi teema päevakorda võeti,
selgus, et küsimusi ja probleeme on väga palju ja
väga tõsiseid.
Osavõtnud kuulajad said sõna koosoleku
teises pooles. Emotsioonid lõid kohati lõkkele.
Tundub, et Raplatel omavahel on ühinemissoov
enam-vähem küps, aga selleks on neil ka aega
mõelda ja ühinemisega kaasnevat analüüsida
olnud (eelmine ühinemiskatse kolm aastat tagasi
ebaõnnestus). Kehtna rahvas kahtleb. Liiga ruttu
on vaja otsust. Otsest eitust, et ühineda kunagi
vaja ei ole ja ei taheta, kõlama ei jäänud. Ilmselt
oodatakse läbimängitud stsenaariume, kindlat
teadmist kasvõi näiteks sellest, mis saab koolide
palgarahast jne. Juba sõna “reform” tähendab
tavainimesele lõhkumist ja sellele järgnevat kaost.
Kardetakse lõplikku eemaldumist keskvõimust.
Sõnaga, on vaja aega. Praegu toimub kõik
ülepeakaela ja liiga ruttu nõutakse vastust.
5. veebruari Vallavalitsuse istungil avaldasid
Vallavalitsuse liikmed arvamust Rapla Linnavolikogu poolt tehtud ühinemisettepaneku eelnõu
kohta.
Vallavalitsuse liikmed on seisukohal, et otsust
ühinemiseks ei tohi langetada kiirustades, ilma
põhjalike majanduslike analüüside ja põhjendusteta.
Kehtna vallavolikogu teeb otsuse, kas
ühineda või mitte, 26. veebruaril.
Valdade liitumisest loe ka lk 3.

Kõik, kes käisid
10 aastat tagasi s.o
19.-20. augustil 1991. a
Tallinnas barrikaadidel,
palun võtke kiiresti ja
tingimata ühendust
vallamaja kantseleiga
tel 75 357.
Teid soovib meenega tänada
maavanem hr Talviste.
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VALLAVALITSUSES
20. 12. 2001
Vallavalitsus nõustus maa ostueesõigusega
erastamisega:
Velli Türkson Põrsaku küla Järve 7,94 ha
Jelena Orsitš Koogimäe küla Asvi 8017 m²
Lidia štšjokotova Nadalama küla Ööbiku
30497 m²
Määrati kindlaks Valtu seltsimaja ja Valtu
Põhikooli teenindusmaa.
Nõustuti Kumma külas kodanikule kuuluva
kõrvalhoone lammutamisega.
28. 12. 2001
Rahuldati Eidapere alevikus tegutsevate OÜ
Anrema Grupi ja OÜ RME Invest tegutsemisloa
taotlused, OÜ Sirkail ja Triger–E OÜ alkoholi
jaemüügi tegevusloa taotlused. Vallavalitsus
vaatas läbi saabunud avaldused. Eidapere Kooli
taotluse muusikaprojekti “Rännakud muusikamaastikul” rahastamise otsustamine lükati edasi
järgmisele istungile. Vallavalitsus kinnitas maa
maksumuse määramise ja kompensatsiooni
määramise Raivo Viljakule.
08.01. 2002
Vallavalitsus andis nõusoleku raadamiseks ja
kõlvikulise koosseisu muutmiseks Mukre külas
asuval riigi omandis oleva Käru metskonna 2
kvartali trasside laienduse tarvis. Kinnitati 18.
detsembril 2001.a vallas toimunud vaba põllumajandusmaa erastamise enampakkumise
tulemused. Otsustati panna enampakkumisega
müüki valla mittevajalikud korterid Eidaperes,
Lokutal ja Kehtna alevikus. Rahuldati Kehtna
Mõisa OÜ alkoholi jaemüügi tegevusloa taotlus.
22.01.2002
Vallavalitsus andis nõusoleku Ain Sildojale
Kõrtsi-Matsi katastriüksuse suurusega 76,50 ha
ostueesõigusega erastamiseks. Vaba põllumajandusmaa erastamiseks moodustati Reonda
külasse Karupahna I katastriüksus suurusega
8,69 ha. Arutati volikogu istungile esitatavaid
eelnõusid.
15.01. 2002
Toimus väljasõiduistung Valtu Spordimajja,
valitsusega liitus personaliinspektor Kersti Tehu.
Tutvuti eelmisel aastal remonditud ruumidega
ning vaadati üle võimla ja pooleliolevad majutusruumid. Spordimaja direktori Kalju Kalda
hinnangul kulub kompleksi rekonstrueerimistööde täielikuks lõpetamiseks ca 1, 7 miljonit
krooni.
Peaökonomist ja personaliinspektor tutvusid
spordimaja “ paberliku” poolega.

Vallavalitsus
palub abi
Palume inimestel, kes teavad

Andrus Klaas´i
praegust elukohta
(oletatavasti Tartus),
tema telefoninumbrit või mingeid
vihjeid tema sugulaste kohta,
teatada sellest tel 048 75 357

Vallavolikogu, vallavalitsus
KEHTNAVALLAVOLIKOGU MÄÄRUS
22.01.2002 nr 40
Alalise eluruumi alaliste kulude
piirmäärade kehtestamine
toimetulekutoetuse arvestamisel
Võttes aluseks Sotsiaalhoolekande seaduse
muutmise seaduse (RT I 2001, 85, 509) § 22² lg 5,
kehtestada alalise eluruumi alaliste kulude
piirmäärad, mis võetakse aluseks toimetulekutoetuse arvestamisel:
1.Küttekulud vastavalt arvetele ahiküttega
korterites arvestuslikult:
Oktoober 7,0 kg briketti x normelamispinna
ruutmeetrit x briketi kg hind
November 9,8 kg
“
“
Detsember 12,0 kg
“
“
Jaanuar 13,4 kg
“
“
Veebruar 12,4 kg
“
“
Märts
12,2 kg
“
“
Aprill
8,2 kg
“
“
Kokku 75 kg briketti m² normelamispinnale.
2.Kommunaalkulud kompenseeritakse
vastavalt hindadele, mis on kinnitatud Kehtna
Vallavalitsuses.
3.Kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud
soojusenergia ja kütuse maksumus kompenseeritakse vastavalt mõõdiku näidule ja on
kinnitatud Kehtna Vallavalitsuse poolt.
4.Tarbitud vee ja kanalisatsiooniteenuste
maksumus kompenseeritakse Kehtna Vallavalitsuses kinnitatud hindade alusel.
Kulutuste katmise arvestus külma vee ja
kanalisatsiooni eest toimub veemõõturi näitude
alusel, kuid mitte üle 100 liitri vee ühe inimese
kohta ööpäevas.
Kuni 01.07.2002 tasuda vastavalt arvetele.
5.Kulude arvestamine elektrienergia kulude
katmiseks toimub järgmiselt:
5.1 Elektrienergia eluruumide valgustamiseks:
5.1.1
1 elaniku kohta - 50 kWh
2 elaniku kohta - 70 kWh
3 elaniku kohta - 85 kWh
4 elaniku kohta - 95 kWh
Iga järgneva elaniku kohta 5 kWh
2.2 Elektripliidi / boileri olemasolul:
statsionaarse 1 elaniku kohta 50 kWh
+ iga järgnev elanik 10 kWh
5.3 Eluasemel elektriküttega vastavalt p. 1
arvestus.
5.4 Üldelekter võetakse arvesse tegelike
kulutuste ulatuses.
6.Gaasi kompenseerimine.
Eluasemel, kus on statsionaarne vedelgaasipliit, arvestatakse balloonigaasi kasutamise
kulude ülemmäär järgmiselt:
1 elaniku kohta kuus
8,2 kg
2 elaniku kohta kuus
10,8 kg
3 elaniku kohta kuus
13,5 kg
4 elaniku kohta kuus
16,2 kg
alates viiendast elanikust lisandub iga elaniku
kohta kuus 1,5 kg
7.Prügiveo kulutuste katmise arvestus toimub
tegelike kuludokumentide alusel Kehtna
Vallavalitsuses kehtestatud hindade järgi
8.Maamaksukulude arvestuse aluseks on
kolmekordne elamualune pind normpinna
ulatuses.
9.Hoonekindlustuskulude arvestuse aluseks
on tasutud arve normpinna kuludele ümberarvestatuna.
10.Üüri või haldustasu on kehtestatud
Kehtna Vallavalitsuse üüri piirmäära ulatuses.

VALLAVOLIKOGUS
22.jaanuaril 2002 toimunud volikogu istungist
võttis osa 16 volikogu liiget 19-st.
Ülevaate ettevõtte majanduslikust olukorrast
andis Jaan Truuts ja vastas volikogu liikmete
küsimustele. Murelikuks teeb elanikkonna suur
võlg. Muudeti OÜ Kehtna Elamu haldusnõukogu koosseisu. Uuteks liikmeteks kinnitati
Heik Past ja Ago Kuus. Kinnitati otsused Valtu
Põhikooli ja Valtu Seltsimaja aluste maade
munitsipaalomandisse taotlemiseks. Kinnitati
valla 2002. aasta eelarve osade protsendid. Edasi
toimub jaotus peatükkide kaupa. Otsustati võtta
laenu kuni neli miljonit krooni, et jätkata juba
alustatud renoveerimistöid. Muudeti valla
põhimäärust. Muudatustega saab tutvuda valla
raamatukogudes. Kinnitati maamaksu määrad
aastaks 2002. Rapla Muusikakoolis käivate
Kehtna valla õpilaste kohatasu maksmine on
muutunud tõsiseks probleemiks, kuna Rapla
Muusikakooli kohamaks on poole suurem Kehtna
Huvikooli kohatasust. Lapsevanemad taotlevad
Kehtna valla poolt kogu kohamaksu tasumist.
Siiani tasuti Kehtna vallas kehtiva kohamaksu
ulatuses. Rapla Muusikakoolis õpib 11 Kehtna
valla last. Volikogu otsustas, et vald tasub kogu
kohamaksu käesoleva õppeaasta lõpuni. Sügisest tuleb leida uued lahendused. Kinnitati
alaliste eluruumide kommunaalkulude piirmäärad
toimetulekutoetuse arvestamisel. Mõttevahetus
valdade liitumise küsimuses kujunes küllaltki
“tuliseks”. Volikogu liikmed ei olnud rahul senise
asjade käiguga. Liitumislepingu tingimusi ega
majanduslikke analüüse pole esitatud, kuigi otsus
tuleb teha juba veebruaris. Kõlama jäi mõte:
tormakalt ei tohi otsust vastu võtta, liituda võib
ka kolme aasta pärast. Siiski pooldas osa volikogu
liikmeid kohest ühinemist. Vallavalitsuse uueks
liikmeks kinnitati haridus- ja kultuurinõunik Imbi
Kalberg. Lahendati avaldusi, kuulati informatsioone.

KEHTNA VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS
22.01.2002 nr 39
Maamaksumäära kehtestamine
2002. aastaks
Aluseks võttes maamaksuseaduse (RT I 1993,
24, 428; 1996, 41, 797; 89, 1589; 1997, 82, 1398;
1999, 27, 381; 95, 840; 2000, 95, 612; 2001, 102,
666), vallavolikogu maakomisjoni 04.12.2001
koosoleku seisukoha ja vallavalitsuse 22. 01.2002
ettepaneku maamaksu määra kohta 2002. aastal,
Kehtna Vallavolikogu määrab:
Kehtestada valla territooriumil 1. jaanuarist
kuni 31. detsembrini 2002.a maamaksu
määraks 1,7 % maa maksustamishinnast
aastas, välja arvatud põllumajandussaaduste
tootmiseks kasutusel olev haritav maa ja
looduslik rohumaa, millelt maksumäär on 1,1
% maa maksustamishinnast aastas.
Mitte rakendada maamaksu soodustust
riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel
pensioni saajatele.
Määrus jõustub tagasiulatuvalt 1.jaanuarist
2002.

Päevakorral
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Kehtna ja Rapla valla ja Rapla linna võimalik ühinemine

Toimetaja küsimustele vastab
vallavolikogu esimees
TÕNU TEDER.
Sina kui suurvalla pooldaja,
loetle palun valdade ühinemisega
kaasnevaid plusse.
Võibolla me oma väikse piirkonnaga oleme jõudnud tänaseks
sellisesse seisu, et me ei suuda
otsustada paljude asjade üle, mille
üle peaksime otsustama. Näiteks,
kui me saame kaasa rääkida hariduse
osas küll põhikooli tasandil, siis
gümnaasiumi tasandil ei ole meil
isegi õigust sõna sekka öelda.
Ühinemisel tekib võimsam organisatsioon ja piirkonna jaoks saab
lahendada mitte ainult osalisi küsimusi, vaid enamus küsimusi. Naaberpiirkonnad hakkavad ühinema,
suured hakkavad jalge alla tallama
väiksemaid. Paraneks õpilastransport, dotatsioonid sellele suureneksid, jääksid ära pidevad erimeelsused õpilaste “pearahade” tasumise osas jpm.
Aga miinused?
Miinuseid vist ei oskagi öelda.
Teatud ringkond, just eakam
elanikkond, peab küla juba nii
tähtsaks kogukonnaks, et nad
oleksid nõus juba ainult sellel
tasandil toime tulema. Liikuvam
ringkond ütleb, et väiksel piirkonnal
ei ole enam nii suurt tähtsust. Siin
peaks teada saama noorte seisu-

kohti. Kas neile on oluline vald,
maakond või veelgi ulatuslikum
piirkond. Ega rõõmusõnumeid ju ka
ei ole, riigil on rahakott napp ja
arvata, et me ühinemisel rikkaks
saame, ei ole ka õige. Aga meil oleks
loodud suurem majandusruum ja
rahade tõmbamise võimalus omavalitsusele väjastpoolt oleks ka
suurem.
Kas liitumine võib valla tavakodanike olukorda raskendada?
Ei usu. Pigem sotsiaalteenuseid
peaks hoopis külades kohapeal
rohkem osutama hakkama, näiteks
konkreetsed vastuvõtupäevad
erinevates kohalikes tõmbekeskustes (Eidaperes, Inglistel, Lelles
jne). Ühinemislepingu eelnõus ju
ongi märgitud, et jääb kaks teeninduspiirkonda – Rapla ja Kehtna.
Kehtnasse jääb teeninduspunkt,
kus kodanik saab teostada kõik oma
toimingud, raiskamata aega ja raha
Raplasse minekuks.
Kui suur oleks volikogu koosseis kolme ühinenud valla kohta?
Praegu oleme arvamusel, et mandaate võiks olla 29. Hiljem uute valimistega võib see arv muutuda. Elanike arv ühinemisel suurvallaks
oleks ligikaudu 16 000 inimest.
Kas uue vallavalitsuse ametnikkond suureneb oluliselt?
Selge on see, et nõunikke jääb
ikka igale alale üks, pearaamatupidajat saab ka ainult üks olla,
raamatupidajaid teatud arv, tulevad
juurde ilmset abivallavanemate
kohad, suureneb aga sotsiaaltöötajate arv.
Ühinemisega kaasnevad
tohutud kulud. Kas nad korvavad
ennast kunagi või jääbki see lihtsalt
kuluks?
Riik peaks ühinemisel toetama
meid umbes 3 miljoni krooniga.
Ülejäänu tuleb meil endil kanda.
Ilmselt mingit majanduslikku kokkuhoiuefekti ei tule ja see pole ka
eesmärk.

Kas ühinemisel võib juhtuda, et
meie probleemid, näiteks Kehtna
aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine, võivad
suurvallas tähelepanu alt välja
libiseda?
Tagasilööki kindlasti ei tule. Nii
Rapla linnal kui vallal on oma
veevärk juba korda saadud ja
Kehtnale sihtotstarbel eraldatud
raha ei kao kuhugi.
Kõige suurem raha läheb ju
tegelikult koolidele. Kas üks või
teine kool või kogu piirkond püsima
jääb, sõltub ju ainult sellest, kas
lapsi sinna sünnib või mitte. Meil
tuleb haridussüsteemis läbi viia
revolutsioon nii või teisiti, kas
ühineme või mitte. Kui Lelle koolis
lapsi ikka ei ole ja ei tule ka, siis tuleb
teha kooli suhtes suuri ümberkorraldusi. Sama probleem on ka Eidaperes. Mõtlev lapsevanem oma last
liitklassi õppima ei pane, pigem leiab
võimaluse teda kuhugi mujale kooli
õppima saata.
Keskhariduse saamise võimalus
on meie lastel põhiliselt Rapla gümnaasiumites.
Mind häirib praegu tõsiselt see,
et Rapla linnas hakkab keskharidus
löögi alla sattuma. Rapla ei investeeri
ju mitte midagi oma keskharidusse.
Ta laseb kõigel joosta, nagu ikka
jookseb. Juttu on olnud, et üks gümnaasium, ilmselt Vesiroosi, muuta
ainult gümnaasiumiks ja teise viia
põhikool. See tasakaalustaks ka
meie olukorra, sest Valtu ja Kehtna
põhikool meil siinpool juba on. Aga
need seisukohad on ainult mõtete
ja vestluse tasandil, mingeid
ametlikke otsuseid veel tehtud pole.
Juba hakkabki tekkima olukord, et
kel vähegi võimalust, see viib oma
lapsed kesküldharidust omandama
näiteks Tallinna.
Ühinemise suureks plussiks
peangi just seda, et me saaksime
lahendada suuremaid piirkondi
haaravad probleemid, seda just eriti

hariduse osas ja siis lõppeksid ka
igavesed kemplemised Rapla linna
ja Kehtna valla vahel koolide
tegevuskulude katmise rahade
suhtes.
Sind kuulates tekib tunne, et Sa
oled kogu oma mõtte suunanud
sellele, et me kindlasti ühineme
Rapla linna ja Rapla vallaga. Aga
kui volikogu otsustab teisiti?
Ma ei välista ka mitteühinemist.
Kui meie volikogus vaadata, kuidas
ühinemisse suhtutakse, siis grupp,
kes seda pooldab, on vähemuses.
Laias laastus ehk on suhe peaaegu
pooleks. Ma ei arvagi, et see
ühinemine kindlasti toimub, aga ma
natuke kardan seda, et ta ei toimu.
Kardad? Miks?
Kaks Raplat võtavad kätte ja
ühinevad ära, siis nad võibolla ei
võta meid kolme aasta pärast enam
sappa. Nad teevad haridusse tohutu
investeeringu, mille tulemusena
paratamatult õpilaskoha maksumus
tõuseb hüppeliselt ja Kehtna vald
peab sellest oma õpilaste osa ikkagi
kinni maksma. Meie haridusruum ei
muutu sellegipoolest ühiseks, küll
aga kasvavad kulutused ikkagi.
Kui kaua võtaks suurvallal
aega, et saavutada teatud stabiilsus?
Praegu peetakse ühinemisel üleminekuperioodiks kolme aastat, s.o
üks valimisperiood. Aastaks 2005,
kui tulevad jälle uued valimised,
peaks ühinenud vallal juba
stabiilsus saavutatud olema. Võit
oleks kolm aastat. Teised alles
alustaksid, meil jätkuks elu
stabiilselt. Meil oleks see etapp juba
läbitud.
Ja lõpetuseks - kuidas oled
rahul meie praeguse vallavalitsuse
ja üldse kogu vallamaja rahva
tööga?
Etteheiteid ei ole. Kõik annavad
oma panuse võimaluste piires
maksimaalselt. Olen küll rahul.

KAS JÕUAME RONGILE …
Eesti rahvas on viimase kümnendi
jooksul üle elanud ja elamas
kardinaalseid muudatusi (omandireform, maareform, põllumajandusreform, haridusreform, politseireform, meditsiinireform jt),
mis on toonud kohati kaasa majanduslikku edu, kuid samas muutnud
inimesi reformide suhtes ettevaatlikuks, lausa allergiliseks: jumal
hoidku, jälle reform.
Reformi ehk suuremat ümberkorraldamist ei tohiks ette võtta
ainult reformi enda pärast (a la
väliseksperdid käskisid), vaid
kõigepealt tuleks hinnata, mis
olemasolevas toimivas süsteemis

on halvasti. Suuremate muudatuste
kavandamine eeldab nende korrektset (lausa teaduslikku) ettevalmistamist. See nõuab aega.
Haldussüsteemi ümberkorraldamine on paljutahuline ülesanne.
Reformi alustades peavad kindlasti
olema selged:
1. ümberkorraldamise eesmärgid;
2. eesmärkide saavutamise
võimalused ja teed;
3. haldusfunktsioonide täitmiseks vajalikud ressursid, nende
allikad ja jaotamise skeemid;
4. rakendatavate abinõude
otsesed ja kaudsed mõjud igale

piirkonnale, külale ja inimesele.
Peaksime leidma need kriteeriumid, mille alusel hinnata praegust
seisu omavalitsustes, analüüsima,
mis ootab meid viie või kümne aasta
pärast siis, kui me ei ühine kellegagi,
ja mis siis, kui ühineme. Peaksime
välja tooma kõik plussid ja miinused.
See nõuab aega.
Riigi poolt paar aastat kestnud
totaalne haldusterritoriaalne reform
on algatajate endi poolt tagasi võetud. Ju jõuti arusaamisele, et pelgalt
uute kontuuride joonistamisega ei
lahenda kogu haldussüsteemis
olevaid probleeme.
Kahe valla liitmine ei too

iseenesest raha juurde, ega vähenda ka oluliselt kulutusi. Vaja oleks
muudatusi tulubaasi kujundamisel,
et vallale laekuks rohkem raha oma
ülesannete täitmiseks. Selleks võiks
olla kasvõi vallale laekuva tulumaksu osa suurendamine, ka osa
aktsiisimaksu võiks otse omavalitsustele laekuda.
Kõigepealt tulekski paika panna
riigi ja kohaliku omavalitsuse vaheliste funktsioonide jaotus: kes
millega tegeleb ja palju selleks on
ressurssi vaja. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ütleb, et riik
võib anda vallale ülesandeid, kuid
Järg 6. lk
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Maamaksuteate selgituseks
2002.a maamaksuteated on maaomanikele ja -kasutajatele kätte jõudnud
või jõudmas. Tulenevalt 2001. aasta maa korralisest hindamisest, mille
käigus osaliselt muudeti maa maksustamishinna määramise aluseid ja
ka hindasid, ei ole tänavused maamaksu numbrid samased möödunud
aastaga. Kehtna Vallavolikogu määruse nr 39, 22.01.2002 alusel kinnitati
ka haritava maa ja loodusliku rohumaa koefitsentideks 1,1 (möödunud
aastal 1,0). Üldmaa koefitsent on sarnane eelmise aastaga - 1,7.
Samaks on jäänud ka 2002.a maksuteate vorm, millest tavakodanikul
raske aru saada.
Püüan selgitada Maksuameti 2002.a maksuteate sisu.
Maksuteate (lisa 1) esimeses reas esimeses veerus on toodud maa kood
(kõik maakasutused on kodeeritud), maakasutuse nimetus ja asukoht (küla,
alevik).
Teises veerus tuuakse maa liik, kus “S” tähistab kasutuses olevat maad
ja “E” tähistab omandis olevat maad.
Veerus “omandi osa” tuuakse osa suurus maakasutusest või
maaomandist.
Veerg “pind” näitab maakasutuse või maaomandi pinda, osaluse puhul
osalusele vastavat pinda. Pinna järel asuv täht “H” tähendab ühikut (hektar).
“Maksustamishinna” veerus tuuakse ära selle maakasutuse maksustamishind. Maamaksu määramise aluseks on maa maksustamishind, mis
korrutatakse läbi järgmises veerus oleva maamaksumääraga (kehtestatud
Volikogu otsusega). Saamegi maamaksu.Maa maksustamishinna arvutamise
kohta saate teavet Vallavalitsusest, kus on olemas algmaterjalid (tsoonihinnad ja hinna määramise alused).
Kui üks maakasutus on antud kahel real, siis teisel real tuuakse ära
põllumajandusmaa (haritav maa ja looduslik rohumaa) pind, maksustamishind, maamaksumäär ja maamaks põllumajandusmaa eest.
Kuigi esimesel real on toodud kogu maa pind, antakse maksustamishind
ja maamaks sellel real ikkagi ainult üldmaa eest. See tähendab, sama maakasutuse teisel real oleva pinna eest ei ole maamaksu arvestatud esimesel

real.
Konkreetse näite puhul: Neljandas reas on maakasutus koodiga
00307000, nimetusega ajutine Tamme Lellapere külas. “S” näitab, et tegu on
maakasutusega. Osalus on 1 - kogu kasutus on antud kodanikul.
Maakasutuse suurus on 1,2 hektarit. Maksustamishind on 0. Samal
kasutusel on ka teine rida, mis näitab, et kogu kasutus (1,2ha) on
põllumajandusmaa ja maksustamishind antakse sellel real. Neljandal real
maksumäär 1,7 on üldmaa maksumäär ja viiendal real 1,1 on
põllumajandusmaa maksumäär. Antud maakasutuse puhul tuleb maamaks
teiselt realt, kuna üldmaad selles kasutuses ei ole.
Maksuteate viimase reana tuuakse ära “saldoteade” s.t andmed ettemaksude ja võlgade kohta. Kui sellel real on antud numbrid märgiga”-”, tähendab see, et on olemas kas maamaksu võlg või intressi võlg. Kui aga “-”
märki ei ole, on tegu ettemaksuga põhimaksu osas ja intressi osas. Tuleks
tähelepanu pöörata sellele, et intressi võlg (antud juhul -37.-) tuleb maksta
intressi viitenumbrile ja põhimaksu võlg põhimaksu viitenumbrile. Antud
juhul 18 näitab, et tegemist on põhimaksu ettemaksuga.
Kokkuvõtteks võib öelda, et maamaksu algandmete õigsust saab
kontrollida ja parandusi teha Vallavalitsuses, maamaksu tasumiste, võlgade
ja ettemaksude kohta on võimalik saada teavet Maksuametist.

Ene SULG,
maakorraldaja
LISA 2

LISA 1
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Lepingute ja lepinguliste kohustuste seadus
29. septembril 2001.a võttis
Riigikogu vastu lepingute ja
lepinguliste kohustuste seaduse
(RT I 2001, 81, 487), mis edaspidi
reguleerib paljus meie kõigi elu ja
tegevust.
Kuna seaduse esialgne pealkiri
pidi olema võlaõigus, siis seaduse
esimestes paragrahvides seletataksegi lahti võlasuhte mõiste ja selle
tekkimise alused. Lihtsustatult on
võlasuhe isiku kohustus teha teise
isiku kasuks teatud tegu või jätta
see tegemata. Võlasuhe võib tekkida lepingust, kahju õigusvastasest tekitamisest, alusetust rikastumisest, käsundita asjaajamisest, tasu
avalikust lubamisest, muudest
seaduses tulenevatest alustest..
Lepingu võib sõlmida suuliselt,
kirjalikult või mis tahes muus vormis,
kui seaduses ei ole sätestatud lepingu kohustuslikku vormi. Seaduse 2
jaos sätestatakse lepingu tüüptingi-

mused, nende kohaldamine, tõlgendamine, kehtivus, tühisus jne. Et
seadus puudutab tõepoolest kõiki
inimesi, tõestab selline lepinguliik
nagu koduukseleping.
Koduukseleping on vallasasja
üleandmise või teenuse osutamise
leping, mille puhul majandus- või
kutsetegevuses tegutsev isik (pakkuja) teeb tarbijale pakkumise või
ettepaneku asuda läbirääkimistesse
lepingu sõlmimiseks. Selline pakkumine võib toimuda eluruumis, töökohas, ühissõidukis või tänaval,
pakkuja poolt korraldatud vabaajaüritusel. Koduukselepingust võib
tarbija taganeda 7 päeva jooksul
pärast pakkujapoolse vastava teate
saamist. Seaduse §179 sätestab
lepingu ülevõtmise, §188 lepingust
taganemise ja selle tagajärjed.
Müügilepinguga seonduv alates selle mõistest on üksikasjalikult
kirjas §§ides 208 kuni 253.

Müügilepingu sätteid kohaldatakse
muu hulgas energia, vee ja soojuse
müügile ühendusvõrgu kaudu.
Kinkelepingu § 260 näeb ette
võimaluse teha leping veel sündimata lapse kasuks. Kinkelepingu
võib sõlmida veel sündimata, kuid
eostatud lapse kasuks või kinke
tegemise ajal elava kindlaksmääratud isiku tulevase lapse
kasuks, isegi kui see ei ole veel
eostatud. Kinke vastuvõtmise
otsustab tulevase lapse vanem või
eestkostja. Kinkelepingus võib kingi
saajale ette näha koormisi või
kohustusi. Kinkija võimalused
lepingust taganemiseks enne selle
täitmist on kirja pandud §-s 267.
Eluruumi üürileping on kasutusleping ning sellega seonduva peaksid endale selgeks tegema kõik eluvõi äriruume üürivad või üürile
andvad isikud.
Rendilepinguga kohustub üks

isik andma teisele isikule kasutamiseks rendilepingu eseme ning
võimaldama talle lepingu eseme
korrapärase majandamise reeglite
järgi saadava vilja. Põllumajandusliku rendilepingu kohta sätestatut ei kohaldata rendilepingule,
mille esemeks on alla 2 hektari
suurune maatükk. Rendilepingule
kohaldatakse täiendavalt üürilepingu kohta sätestatut. Valdavalt on
seadusandja sätestanud põllumajandusliku rendilepinguga seonduva.
Liisingulepingule on pühendatud ainult 6 paragrahvi, sinna on
mahtunud nii andja kui võtja kohustused ning ülesütlemise tagajärjed.
Ehitise ajutise kasutamise leping sätestab kinnisasja, ehitise või
selle osa ajutise kasutamise kolme
aasta jooksul kindlaksmääratud või
kindlaksmäärataval
ajal
Järg 6. lk
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Tagasivaade
aastale 2001
Möödunud aastal pandi meie vallas toime 149
kriminaalkuritegu, neist avastati 55, seega
36,9%. (2000.a samad arvud olid 171, 38 ja
22,2%).
Enamuse sooritatud kuritegudest olid varavastased kuriteod: ärandamisi 11 (avastatud 10),
salajasi vargusi 96 (avastatud 15).
10 inimest on saanud kriminaalkorras karistuse liiklusvahendi alkoholijoobes juhtimise eest.
Viiel juhul on võetud vastutusele ebaseaduslikku tulirelva omavad isikud. Möödunud
aastal pandi vallas toime ka 5 rasket isikuvastast
kuritegu. Kõik need ka avastati.
Liiklusõnnetused
2001.aastal toimus Kehtna vallas 182
liiklusõnnetusust, neist üks lõppes surmaga.
Nimelt Tallinn-Rapla-Türi maantee 62,2 kilomeetril
27. juuli õhtul toimunud õnnetus. Põhjuseks oli
alkoholijoove.
Toimus 11 “plekimõlkimist”, st õnnetuse
tulemusel tekkis varaline kahju. Seitsmes
liiklusõnnetuses said vigastada inimesed.
Aastatelõikes statistikat jälgides võib küll
öelda, et valla kõige ohtlikum teelõik on TallinnRapla-Türi maantee 59.-63. Kilomeeter, s.o Kehtna
alevikust Rõue sillani. Ainuüksi läinud aasta
augustis toimus sellel maanteelõigul 5 liiklusõnnetust.
Kokkupõrked jalakäijaga 2, teel olnud
loomaga 1, vastassuunast tulnud sõidukiga 3,
külgsuunast tulnud sõidukiga samuti 3 korda.
Teelt väljasõite toimus 5.
Ka kõrvalteedel toimus möödunud aastal
õnnetusi, nimelt 8, neist 4 inimvigastustega.
Tundub, et rohkem juhtub halbu asju teedel
reedeti ja pühapäeviti. Kellaajaliselt aga
südapäevast südaööni.

Jaak MATKUR

Väljavõtted 2001.
aastal vallas
toimepandud
õigusrikkumistest
- 26.jaanuari õhtul lõi alkoholijoobes mees
L.M. Kehtna alevikus Kooli tänaval huligaansel
ajendil lahtise käega näo piirkonda naist A.L.-i.
· 14.veebruaril kella 04.30 ja 07.00 vahel
varastati Kehtna MTK kolmandast ühiselamust
televiisor Samsung CB 21S20. Kahju 5000 kr.
· Ajavahemikus 15.-16.veebruar ärandati
Kehtna alevikus Viljandi mnt 2 maja eest H.H.-le
kuuluv sõiduauto Renault 9C. Auto leiti rikutud
süütelukuga Kehtna mõisapargist.
· Ajavahemikus 16.-19.veebruar on
valevõtmega sisse tungitud Eidapere lasteaeda,
kust varastati salaja toiduaineid, raadiokell ja vana
peegel.
· Ööl vastu 21.veebruari tungiti valevõtit
kasutades Kehtnas Staadioni tn 19 maja ette
pargitud sõiduautosse Ford Scorpio ning varastati
salaja CD-mängija “Pioneer DEH 213OR”, 10 CD
plaati. Kahju kokku 4650 kr.
· 21.veebruari varahommikul varastati Lelle
raudteejaama WC-st elektriradiaatorid Basic 1000
W ja Basic 500 W. Kahju 1699 kr.
· Ajavahemikus 23.-25.veebruar varastati OÜ
Frager Grupp raielangilt Tuulamaa maaüksuselt ca
120 tm metsamaterjali. Kahju 90 000 kr.
· 28.veebruaril varastati Kehtnas Lasteaia 2

korterist mobiiltelefon Nokia 5110. Kahju 1500 kr.
· 3.märstil varastati Kaereperes Välja tn
eramust O.B.-le kuuluv mobiiltelefon Nokia 5110.
Kahju 1370 kr.
· 5.märtsil varastati Vastja külas Vastja
alajaama piirkonnas õhuliini juhtmed kaaluga 150
kg. Kahju 28 349 kr.
· Ööl vastu 14.märtsi ärandati Kehtna
alevikus Viljandi mnt 2 maja eest valveta parklast
sõiduauto Renault 9C.
· 13.märtsi ja 20.märtsi vahelisel ajal lõhuti
Kehtnas Staadioni tn 8 ette pargitud sõiduauto
Honda Civic mõlemad esiukse lukud, kõrvalistuja
ukseklaas, roolisamba ümbris. Varastati makkraadio
Pioneer, süütelukk, 5 l klaasipuhastusvedelikku ja
6 helikassetti.
· 20.märtsi öösel murti ukseluku lõhkumise
teel sisse Kehtnas Viljandi mnt 6 valveta parklasse
pargitud sõiduautosse VAZ 2101. Autos lõhuti
roolikate ja varastati 6 helikassetti. Lõhkumise ja
vargusega tekitatud kahju 1000 kr.
· Ööl vastu 20.märtsi püüti ärandada
Kehtnas Staadioni tn 8 ette pargitud sõiduautot
Ford Granada 518 TBK. Auto ukse luku
lõhkumisega tekitatud kahju on 300 kr.
· 20.märtsi öösel ärandati jälle Kehtnas
Viljandi mnt 2 valveta parklasse pargitud Renault
9C. Auto leiti 200 m kauguselt tee äärest. Varastatud
oli 9 helikassetti ja maanteede kaart. Tekitatud kahju
350 kr.
· Ööl vastu 23.märtsi tungiti ukselukke lahti
muukides Kehtnas Viljandi mnt 6 ette valveta
parklasse pargitud sõiduautosse VAZ 2101, lõhuti
süütelukk ja bensiinipaagi kork. Kahju 650 kr.
· Ööl vastu 22.märtsi ärandati Kehtnas
Viljandi mnt 2 ette pargitud sõiduauto Renault 9C.
Varaste ja rüüstajate lemmikobjektiks muutunud
sõiduauto leidis omanik maja nurga tagant.
Juhiukse lukk oli lahti muugitud ja roolivarda kate
lõhutud. Kahju 300 kr.
· 17.märtsi öösel peksis Keavas Koogimäe
tee 6 korteris joobes Ü.O. oma kaaslast P.H.-d
tekitades viimasele vigastusi – murtud hammas,
vigastatud silm, haav laubal.
· 16.märtsil varastati Koogimäe külas Loigu
talust mobiiltelefon Ericsson T-10S. Kahju 3200 kr.
· Märtsikuu viimastel päevadel varastati
Lokutal Mihklipere talumaa raielangi
väljaveoplatsilt 20 tm kuusepalke ja taluõuelt 5 tm
3-meetriseid küttepuid. Kahju 14 450 kr.
· 14.märtsil müüs T.M. suusõnalisel
kokkuleppel kahele liha kokkuostjale
noorloomaliha. Kokkulepitud summa on tasumata.
Liha kokkuostjad liikusid sõiduautoga BMW-520,
reg nr 966 MBY.
· 23.märtsil varastati Eidaperes Eidapere
alajaama piirkonnas õhuliini juhet 1,65 km, kaaluga
165 kg. Kahju 18 242 kr.
· 5.aprillil murti ukseluku lõhkumise teel sisse
Liukõrtsi tallu Palasi külas, kust varastati elektripliit
TEBO, mitmesuguseid tööriistu ja raadio SONY.
Vargusega tekitati kahju 9605 kr ja lõhkumisega 1000
kr.
· 11.aprillil varastati Valtu Põhikooli
klassiruumist õpetaja rahakott koos passi, juhiloa,
haigekassakaardi ja ca 100 kr sularahaga ning
mobiiltelefon NOKIA3310. Kahju 6000 kr.
· Ööl vastu 16.aprilli Tallinn-Rapla-Türi tee
59.kilomeetril murti sisse sõiduautosse Opel
Ascona salongi ja pagasiruumi, varastati tööriistu,
varuratas, tungraud, süütejagaja, aku, auto
tehniline pass ja liikluskindlustuse poliis. Kahju
6000 kr.
· 15.aprilli päeval Kehtnas Aia tn 2 korteris
ähvardas alkoholijoobes J.G. oma pereliikmeid
tapmisega, mille kordasaatmist oli alust karta.
· 22.aprilli pärastlõunal avastas T.L., et
Eidaperes Tallinna mnt 27 maja juures asuva kuuri
uks on lahti murtud ja varastatud on mootorratas
JAWA-350.
· 2.mai pärastlõunal avastas V.U. oma korteris
Kehtnas Kooli tn 5 majas, et tundmatu
meeskodanik, kes oli ennast nimetanud Jenkiks või
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Jänkiks ja palunud luba V.U. korterit kasutada, on
surnud.
· 3.mai varahommikul tungiti Kehtnas Viljandi
mnt 6 ette pargitud sõiduautosse VAZ 2101
pagasiruumi ning varastati 10 kg suhkrut, 10 pk
makarone, tööriistade komplekt, rohelised kalamehe
kummikud, spinning ja teisi asju. Kahju 1700 kr.
· 8.mai varahommikul varastati Kehtnas
Staadioni tn 17 maja eest sõiduauto Toyota Corolla
661ESS alt 4 rehvi koos velgedega.
· 9.mai ennelõunal vägistas R.J. Kehtnas
Kooli tn 13 korteris naiskodaniku.
· Ajavahemikus 8.-9.mai varastati Kehtnas
Nooruse tn 2 korteris V.S. pluusi taskust 10 000 kr
sularaha .
· 19.mai ennelõunal varastati Lau külas Raja
talu lauda tagant alumiiniumist 500-liitrine loomade
joogivann. Kahju 1000 kr.
· 20.mai pärastlõunal varastati Kehtnas
Staadioni tn 1 trepikojast rohelist värvi 21-käiguline
jalgratas Star Line. Kahju 4000 kr.
· Ajavahemikus 20.-22.mai tungiti Lelles
Pärna tn 1B valevõtit kasutades garaažiboksi ja
varastati punast värvi bensiinimootoriga
muruniiduk. Kahju 2500 kr.
· 23.mail varastati Kehtnas Lasteaia 2 maja
eest lukustatud 21-käiguline jalgratas Sarda
Eldorado. Kahju 3854 kr.
· Ajavahemikus 22.-24.mai tungiti Metsaääre
külas talu kõrvalhoonesse ja varastati salaja
muruniiduk Partner 250 C. Kahju 6300 kr.
· Ööl vastu 29.maid murti akna kaudu sisse
Kehtna vallamajja, kust varastati kogu
arvutitehnika riistvara.
· 26.mail Hiie külas Kehtna jahimajandi maadel
jäi ebaseadusliku jahivintrelvaga vahele E.K.
· Ajavahemikus 14.mai kuni 2.juuni tungiti
Palukülas akna kaudu sisse Sepa-Jüri talumajja,
kust salaja varastati meeste jalgratas ning lõhuti
ära kasvuhoone klaasid. Kahju 3000 kr.
· 4.juunil varastati Palasi külas Liukõrtsi talust
taldlihvija, elekritrell ja puur. Kahju 1000 kr.
· 12.juunil klaarisid vennad J.M. ja ja P.M.
Lelles Sputniku tänaval omavahelisi arveid. J.M.
ähvardas oma venda ja ähvarduse käigus tulistas
tema poole ühe lasu tulirelvast Walther. Nimetatud
tulirelva omas J.M. ebaseaduslikult.
· 19.juuni pärastlõunal sõitis Kaereperes
Männiku põiktänava ristmikul alaealine M.N. ette
peateel liikunud sõiduautole FORD SIERRA.
Autojuht oli kaine. Lapsel diagnoositi ajuvapustus,
vasaku häbemeluu mõra ja kõhu põrutus.
· 22.juunil varastati Inglistel lukustamata
sõiduautost mobiiltelefon NOKIA 3310. Kahju 2500
kr.
· 29.juuni õhtul ähvardas. K.G. Kehtnas Kooli
tn 13 korteris naiskodanikku tulirelvaga sarnaneva
esemega, mis osutus üheraudseks jahipüssiks
numbriga 6626. K.G. omas nimetatud relva
ebaseaduslikult.
· 5.juuli pärastlõunal käisid tundmatud isikud
Kaereperes Staadioni tn 2 lukustamata korteris
(omanik oli kodus) ja varastasid salaja rahakoti,
milles oli 6000 kr sularaha, kaks 10-dollarilist
rahatähte, pangakaardid, haigekassakaart ja
arstitõend.
· Juuli algul teostati ebaseaduslikku
metsaraiet Kumma külas Resti-Möldri talu metsas
ning viidi ära ca 60 tm metsamaterjali. Äraveoks
kasutati metsaveokit VOLVO reg nr 561AOB, mida
juhtis M.P.
· Ööl vastu 10.juulit varastati Kehtnas Kooli
tn 13 trepikojast elektrienergia arvesti TY 120IS nr
17065449. Kahju 852 kr.
· 11.juuli pärastlõunal tungiti Kehtnas Kooli
tn 13 korterisse lahtise akna kaudu sisse ning
varastati rahakott koos 900 kr sularaha,
haigekassakaardi ja muude dokumentidega.
· Ajavahemikus 12.-13.juuli tungiti sisse OÜ
Keawa töökoja ruumidesse ja varastati nurklihvija
Metabo, vanad alumiiniumkolvid ja mobiiltelefon
NOKIA1610. Kahju 4800 kr.
Järg 6.lk

Valla Vaatleja 6
Väljavõtted 2001.
aastal vallas
toimepandud
õigusrikkumistest
Algus 5. lk
· 16.juulil avastati Mukri küla Pulga alajaama
piirkonnast õhuliini vargus. Kahju 37 335 kr.
· Juuli lõpus jäi Saunaküla mees P.N. vahele
ebaseadusliku üheraudsest jahipüssist valmistatud
kärbiku omamisega.
· Juuli lõpus tungiti akna kaudu sisse Nõlva
küla Nõlva talu majja, mida omanik kasutab
suvekoduna. Varastati erinevaid töötiistu ja
majapidamistarbeid. Kahju 4555 kr.
· Juuli lõpus tungiti veel akna kaudu sisse
Kaerepere Metsaääre 6 maja abihoonesse ninga
varastati aku- ja elektritrell Metabo, mis kuulusid
AS Sadolin ES-le. Kahju 4500 kr.
· 3.augustil leiti Nadalama külas VanaVallamaja korterist T.S. vägivallatundemärkidega
surnukeha.
Saadetud
kohtuarstlikku
med.ekspertiisi.
· Ööl vastu 9.augustit lõhuti Eidaperes
rahvamaja kolm välisvalgustuse kuplit, viidi ära
rahvamaja ja raamatukogu paekivist seinasildid.
Kahju 5900 kr.
· Ajavahemikus 10.-13.august varastati
Kaereperes Valtu Hoiuühistu garaažist kollane
murutraktor Partner 12E.
· 8.augusti õhtul peksid õed N.D. (14-a) ja
O.D. (13-a) Kehtnas Lasteaia tn 6 korteris
huligaansel ajendil oma eakaaslast J.O.-d.
Kannatanut löödi keha piirkonda ja lisaks sellele
lõigati ta peast ka juuksesalke.
· 28.augustil kaklesid aga Nadalama külas
Posti talus mehed. E.S. rebis tüli käigus puruks V.R.
pluusi ja alussärgi ning lõi teda rusikatega pea
piirkonda ja parema õla piirkonda.
· 2.septembri lõuna paiku teatati, et Kehtnas
Kooli tn 13 korterist on leitud peksmistunnustega
naise R.J. surnukeha. Surnukeha saadetud
kohtuarstlikku med.ekspertiisi.
· 3.septembri öösel varastati Kehtna MTK
õppehoone juurest kaheteljelise traktorikäru raamile
kinnitatud 5-kantmeetrine kütusemahuti koos ca 1
tonni diiselkütusega. Selle äraveoks kasutati kallurit

Järg
KAMAZ 5511 reg nr 392VAB. Mahuti koos
kütusega leiti eemalolevalt põlluvaheteelt ja
tagastati Kehtna MTK-le.
· 10.septembri pärastlõunal varastati
Kehtnas Viljandi mnt 2 maja trepikoja kõrvalt
lukustamata 21-käiguline meeste jalgratas HARD
ROX. Kahju 7000 kr.
· Ööl vastu 12.septembrit tungiti akna kaudu
sisse Pae küla Järve talu garaaži ja varastati
mootorsaag Husquarna 254 ja elektriline lihvija.
Kahju 7450 kr.
· Ajavahemikus 4.-15.september tungiti
Kõrbja külas sisse Uuetoa tallu ja varastati 100liitrine elektriboiler ning käsisaag. Kahju 2300 kr.
· Ajavahemikus 16.-18.september varastati
Kumma külast Treihansu talu aiast 3-hõlmaline
künniader, sügavkobesti ja kobesti piid. Kahju 10
000 kr.
· Ajavahemikus 17.-21 september tungiti Pae
külas läbi lõhutud akna sisse Kuke talumajja ja
varastati vanaaegne baromeeter-termomeeter.
Kahju 1000 kr.
· 24.septembri pärastlõunal peksid Eidapere
bussipeatuses teismelised A.M. ja M.M. oma
eakaaslast A.P.-d tekitades talle tugevaid
näovigastusi.
· 2.oktoobril varastati Hiie külas Animatsi talu
kõrvalhoonest 30 l diiselkütust.
· Ööl vastu 9.oktoobrit tungiti ukselukke
lõhkudes sisse Kehtna lasteaeda Siller, kust
varastati teler Teletech ja videomagnetofon
Samsung SVR-121/XEV. Kahju 4590 kr.
· 12.oktoobri hilisõhtul joodi ja kakeldi
Kehtnas Lasteaia tn 2 korteris. J.L. lõi J.M.-le tüli
käigus kööginoaga kõri piirkonda. Kiirabi andis
esmaabi ja lubas kannatanu kodusele ravile.
· Ööl vastu 26.oktoobrit tungiti läbi
purustatud akna sisse Lelle suurfarmi pesuruumi
ja varastati hulgaliselt alumiiniumist esemeid: 9 20liitrist lüpsikannu, 2 40-liitrist piimanõud ja 2000liitrine piimavann.
· 22.oktoobril varastati Kehtna Põhikooli
garderoobist spordijalatsid – suurus 44, maksumus
948 kr.
· 9.oktoobri õhtul varastati Kehtna MTK
ühiselamutoast mobiiltelefon SIEMENS C35. Kahju
3000 kr.
· 10.novembri õhtul varastati Lokuta
katlamaja eest lukustatud 21-käiguline sinist värvi
jalgratas Sarda Eldorado. Kahju 3950 kr.

Kas jõuame
rongile...
Algus 3 lk
peab katma ka selle täitmisega seotud kulutused.
Paraku see praegu alati nii ei ole, ja vald peab
leidma vahendeid oma muude tegevuste arvelt,
et riigi lubadusi täita (kasvõi lubatud õpetajate
palgatõus 15%). Kui riigi poolt on süsteem
korrastatud, siis võib ka allpool, valla tasandil
pilt muutuda. See võtab aega.
Paar aastat tagasi, kui valdade ühinemised
olid riigi (reformi) poolt kohustuslikuks tehtud,
töötati Rapla maavalitsuses välja mudel, mille
alusel püüti hinnata valdade majanduslikku seisu
ja jätkusuutlikkust. Toonaste koefitsientide alusel
olid maakonna kõige tugevamad omavalitsused
Rapla linn, Rapla vald ja Kehtna vald (kes saaks
hakkama iseseisvalt).
Eelmise aasta lõpupoole tegi Rapla vald
ühinemisettepaneku mitmele vallale, sealhulgas
Kehtnale. Viimase paari kuu jooksul on toimunud
aktiivsed pooltevahelised kõnelused, toimunud
külavanemate koosolek Kehtna vallamajas, läbi
viidud ka mõned külakoosolekud, asja on
arutatud volikogus.
Tänaseks on olemas ka ühinemislepingu
eelnõu. Selleks, et oktoobris minna valima uue
ühinenud valla volikogu, peaks olema ühinemisotsus tehtud 01.märtsiks. Kogu valla rahval
peaks olema selles küsimuses õigus oma arvamust avaldada, õigus selgeks saada ühinemise
plussid ja miinused. Ka see võtab aega. Kas
jõuame 01.märtsiks?
Kas jõuame sellele rongile….. Rong juba
liigub: kaks Raplat on 99,9% ühinemises kindlad,
kuid nemad on omavahelise ühinemise asja ka
kolm aastat arutanud.
Võib-olla vajab ka Kehtna pool veel
mõtlemisaega, et siis sõita järgmise reisiga.

Tõnis BLANK

Lepingute ja lepinguliste kohustuste seadus
Algus 4. lk
ajavahemikus kalendriaastas. Mõnele inimesele
peaks see olema tuttav sooja kliimavööndisse
nn. puhkuseosakute ostupakkumiste näol.
Seaduse 22. peatükk käsitleb laenu- ja
krediidilepinguid ning § 404 fikseerib tarbijakrediidilepingu võtja kirjalikus avalduses
nõutavad 10 kohustustust.
Väga paljud inimesed sõlmivad mitmesuguseid kindlustuslepinguid, nende kohta on
seadusesätteid kümnete lehekülgede kaupa.
Eraldi on välja toodud veosekindlustus,
vastutuskindlustus, õigusabikulude kindlustus,
elukindlustus, õnnetusjuhtumi kindlustus ja
ravikindlustus.
Täiesti uued lepinguliigid on elurendiseleping ja ülalpidamisleping, neist esimesega
kohustutakse teisele poole eluea jooksul andma
teatud rahasummasid või esemeid, teisel juhul
annab ülalpeetav oma vara, mille eest teda ülal
peetakse ja hooldatakse.
Seltsingute asutajad peaksid tutvuma
seltsingulepingute kohta seaduse neljas peatükis
sätestatuga.

Üsna levinud on töövõtuleping, kus üks pool
kohustub midagi valmistama, teine selle eest
tasuma. Enne lepingu sõlmimist tasuks tutvuda
seaduse 35. peatükiga. Kuna igasugune maksete
tegemine hakkab järjest rohkem toimuma
elektrooniliselt, on seaduses ka seda valdkonda
reguleerivad paragrahvid.
Tervis on meie kõige kallim vara ning
tervishoiuteenuste lepingule pühendatud terve
41. peatükk. Üsna huvitav tundub tasu kohta
kirjutatu, mis kohustab patsienti maksma
osutatud teenuse eest kehtestatud, kokkulepitud
või tavalist tasu, sellise puudumisel aga mõistlikku tasu!
Kellel midagi vedada, tutvugu kaubaveolepingu nõuetega. Selle peatükki alla käib ka
kolimisleping.
Üldist tähelepanu peaks pälvima reisijaveoleping ja ühistransport. Reisile siirdujad lugegu
hoolega pakettreisilepingut puudutavat, et mitte
pärast untsuläinud sõitu reisikorraldajat kiruda.
Hoiuleping sätestab vallasasja hoiuleandja
ja hoidja õigused ja kohustused.
Väärtpaberite praegused või tulevased

omajad tutvugu väärtpaberite, vekslite ja tšekkide
kohta sätestatuga. Ettevaatlik tasuks olla
igasuguste avalike lubamistega teatud teo
tegemist hüvitada, seadus kohustab tasu maksma
ka siis, kui teo tegija ei tegutsenud tasu lubamisest lähtudes.
Õigusvastaselt tekitatud kahju hüvitamine
käsitleb lapsevanemate vastutust oma järglaste
tekitatud kahjude eest ning mootorsõidukite
valdajate, kui suurema ohu allikaga, tekitatud
kahju heastamist.
Kirjutise eesmärk ei ole tervet seadust
kommenteerida ning seda ei võimalda ka ajalehe
ruum. Oleks hea, kui igaüks leiaks sellest ühe
sentimeetri paksusest õigusaktist talle vajaliku.

Reet NERO

Kultuur, sport

Üks ebameeldiv
läbielamine Keava
raamatukogus

Ilus, tugev, osav &
suur maadlusreede
Kehtna Põhikoolis

Möödunud aasta augustikuus külastasid meie
raamatukogu kaks 12-14aastast neiut sooviga
lugeda raamatuid. Selles pole midagi
ebaharilikku, sest suviti on Keavas ikka aegajalt uusi lapsi, kes meiekandis koolivaheaega
veedavad ja raamatukogust raamatuid
laenutavad.
Õpilaspiletit neil tüdrukutel kaasas ei olnud,
enda kohta andsid nad andmeid suuliselt ja
tõestuseks kirjutasid veel allkirjadki. Tüdrukud
väitsid, et puhkavad suvekodus Jaanimardi talus,
elavad aga Alus ja õpivad Rapla Ühisgümnaasiumi VIIa klaasis. Ka korteri- ja telefoninumbrid olid neil varmalt öelda.
Suur aga oli mu ehmatus, kui paari kuu pärast
võlglastele teateid saates ja telefonitsi ühendust
võttes selgus, et tegu oli pettusega – suvel Keava
raamatukogus käinud tüdrukud esitasid mulle
valeandmed.
Miks kasutati just neid nimesid – Triin Tamm
ja Murel Murumets? Mingi seos peab laenutajate
ja nimetatud tüdrukute vahel olema. Kuid milline?
Praegu ma vastust ei tea. Ometi ilmusid ühe neiu
laenutatud raamatud ühel külmal detsembrihommikul kilekotti pakituna raamatukogu
välisukse käepideme külge. Hea seegi! Raamatukaartide nurgad olid kõik ära rebitud ja kaasas
hoiatus:”Ärge mind enam tülitage!!” Ja ega ma
tülitagi, peaasi, et raamatud käes.
Teist asjaosalist tuli aga siiski otsima asuda,
sest tagastamata on peamiselt uued raamatud ja
kahju ligikaudu 1000 krooni. Et ma aga ennast
eriti pädevaks eradetektiiviks ei pea, teatasin ka
politseile.
Siiski otsin tüdrukut siiani ka ise. Olen käinud
ümbruskonna koolides, vestelnud klassijuhatajatega. Nüüd on mul ajalehe lugejatele palve. Teie
ju teate paremini, kes suvitavad teie külas või
naabertalus. Mina otsin neiut, kelle tundemärgid
on: sale, pikemat kasvu, sirged õlgadeni blondid
juuksed, ümmargune nägu, erudeeritud. Käis
raamatukogus jalgrattaga.
Loodan, et õnnestub ka teiselt anonüümselt
lugejalt raamatud tagasi saada.
Siinjuures vabandan Alu õpilaste ja Jaanimardi talu pererahva ees, kes asjasse kuidagi ei
puutu, aga ometi kahtluse alla jäid.
Miks ma sellest lehes kirjutan? Sellepärast, et
probleem pole mitte raamatukogu töö võlu, vaid
valu. Vastutame täna ju küllaltki hinnalise vara
eest ja ükski raamatukogu pole pettuste eest
kaitstud. Eriti nüüd, mil pole enam nõutav passis
elukohta tõendav märge.
Olen siiani lapsi pidanud usaldusväärsemateks lugejateks. See, et raamatukogus täiskasvanutele mõeldud väärtteosed on ohus, pole ammugi enam uudis. Paraku pole nendest halbadest
asjadest üldsust avalikult teavitatud, sest need
heidavad halba varju ka meie töökohustuste
täitmisele.
Tegelikult pakub raamatukogutöö head siiski
palju rohkem, kui halba. Mõned üksikud hallid
pilved ei too veel masendust, küll aga rikuvad
tuju. Armastan oma lugejaid ja ootan rõõmuga
nende külaskäike. Olgu veel öeldud, et eelmisel
aastal saime juurde 405 uut raamatut.

Taas oli kooli võimla sportijatest tulvil. Ilmselt
oli koolidirektor õnnelik, et remondimehed oma
töö korralikult teinud, vastasel juhul oleks
ergutuskooride tekitatud võimsad detsibellid
võimla lae pealt kergitanud.
Kavas oli kreeka-rooma maadlus poistele,
vabamaadlus tütarlastele ja kuuest alast koosnev
mitmevõistlus, kus arvestust peeti kolme
vanusegruppi jaotatud klasside vahel.
Kõige rohkem pinevust ja elevust tekitas
muidugi köievedu, kus kõik silmaga selgelt näha.
Samuti oli põnev hoota kaugushüpe. Kaptenite
poolt võistkonda valitud kolme parima tulemused
liideti ja nii saadi võistkondlik tulemus.
Samasugust arvestust peeti ka “pumba”,
toenglamangus kätekõverduste, “keretõusu” ja
selililamangust istesse tõusu juures.
Haaravaks kujunesid ka “sikuseeria” ja
“käru”. Luges soorituse puhtus, täpsus ja kiirus.
Konkurentsitihe madin käis maadlusmatil.
Eriti pingeliseks läks siis, kui kuulutasime välja
võistlused absoluutse võitja tiitlile. Kõik kuni 45kilosed poisid rabelesid omavahel, teises grupis
maadlesid poisid, kelle kehakaal 55 kg ja rohkem.
Võita oli kõik – kooli parima tiitel koos
auhinnaga. Kergematel polnud kaotada ka midagi
– kes teeb 55-kilosele poisile etteheiteid, et ta ei
saanud jagu 75-kilosest vastasest!
Tulised heitlused lausa dramaatiliste
finaalidega selgitasid välja võitjad:
I grupp JAANUS ZOOBEL
II grupp KALLE LEPISTE
Kooli meistrid maadluses on: Kristin Käes,
Kristiina Sirel, Kati Zoobel, Marilin Miilman, Kerli
Paimre, Ander Veiman, Martin Kutser, Margo
Veelaid, Kristjan Nõulik, Arnold Lepiste, Toivo
Kürsa, Mihkel Babtsenko, Kustas Põldoja,
Ruslan Svistunov, Pavel Vititin, Jaanus Zoobel,
Artur Rassmann, Tim-Knut Treve, Siim Katkosilt,
Kalle Lepiste, Keilo Luisk, Imre Kull.
Tänan kõiki klassijuhatajaid ja kapteneid, kes
tagasid osavõturohke ja huvitava spordipäeva.
Suur aitäh Toivo Niinemetsale.
Kasutaksin juhust ja viiksin täide oma ammuse
soovi, et tänada lapsevanemaid, kellega on meil
hea koostöö ja kes huvituvad oma laste arengust
ja edusammudest. Loodan, et edaspidi ring veelgi
täieneb.
Erilised tänud Lepiste pereemale, kes õmblustöid teeb ja aeg-ajalt meie laagrilapsi magustoiduga varustab, ning Imre Kulli emale, kelle
meisterlikult valmistatud saiu-pirukaid oleme
pikkadel võistlusreisidel kõik maitsta saanud.
Soovin kõigile edu ja head treeninguindu!

Jutta JUKK,
Keava raamatukogu juhataja

Valla Vaatleja 7
Rudolf Loomäe 80
Õnnitleme juubeli
puhul!

Lugege küünlakuu värskemat uudist –
peakaheksakümnesekssaabKangruRuudi!
AuväärseimLaestekülamees,
kel visa hing ja rahu sees.
Kaht talupidamist Sa, Ruudi, vead
ja nõnda vapralt vastu pead.
Maal leida abilisi vähe,
sest noorematel puudub tahe.
Sa alati olnd Eesti meelt,
ei vääratand Sa õigelt teelt.
Ei sellist Eestit tahtnud Sa,
kuspraegupeameelama.
Aastakümneid rabanud Sa majandis tööd,
Kui päevast jäi väheks, võtsid lisa ka ööst,
et järgmisel päeval masin põllu peal oleks
ja väärtuslik kartulisaak hoidlasse tuleks.
Peale isiku- säilind Sul südametunnistus,
saatnud Sind eluteel töömehe tunnustus.
Sul ühtviisi armsad naised, suksud ja masin
ja sünnikuupäevaks Sul kuraditosin.
Reipust, tervist eluteel
järgnevaiks aastaiks soovime veel.
Loodame, et leiad mahti
tulla meie seltsis jahti.
Sõpru, õnne ja lusti juubeliks palju!

Kehtna jahimehed, Kalju

Leon REITSAK

Ratsaspordiklubi “Sõber” teatab
Algavat hobuseaastat ja sõbrapäeva tahab ratsaspordiklubi “Sõber” tähistada
fotonäitusega Kehtna raamatukogus ja mitmete kohtumistega meie sõbra hobusega.
Laupäeval, 16. veebruaril alates kella kümnest on võimalik Kehtnas soovijail saada
reesõitu ja proovida ratsutamist. Loodame sobivat ilma ka hobuste järel suusatamise
(sköring) demonstratsiooni või võistluse läbiviimiseks.
Tutvustame erinevaid hobusetõuge ja eelmisel aastal näitustel ning ülevaatustel
saavutatud tulemusi.
Huvi korral mustade hobuste paraad.
Reesõidu tellimusi võtame vastu ka enne vastlapäeva, et koormust hajutada. Helistada
võite telefonidel 75 430 või 051 35 385.
Mõnusaid vastlaid ja toredat sõbrapäeva soovib “Sõber”.
Jälgige reklaami!

Valla Vaatleja 8

Õnnitleme
Aastad on selline rikkus,
mida osta ja müüa ei saa,
neid tuleb igaühel
ükshaaval elada.
Kõik rõõmud ja mured
raashaaval koguda
ja kogutud kullaterad
jälle edasi jagada.
60
Helme Hiienurm
1. veebruaril Kehtnas
Senni Kureküla
1. veebruaril Kehtnas
Rein Kutser
5. veebruaril Keavas
Maimu Ütt
8. veebruaril Kenni külas
Nikolai Falilejev
24. veebruaril Kehtnas
Helgi Piiskop
27. veebruaril Kehtnas
65
Andres Reinaus
7. veebruaril Põllu külas
Rein Velleste
18. veebruaril Kehtnas
Viivi Kauri
21. veebruaril Saksa külas
Urve Vaiksaar
28. veebruaril Palukülas
70
Erika Ani
1. veebruaril Keavas
Heidi-Astrid Sildoja
16. veebruaril Hiie külas
Oskar Reinomägi
21. veebruaril Lau külas
Vaike Melts
26. veebruaril Põllu külas

Registreeritud
sünnid

Aga veel huvitab meid
kõik see, mis tuleb,
sest meie ise oleme need,
kelleta tulevik läbi ei saa.
/V.Luik/
Markus Bortnik
13.detsembril Pae külla
Jaanus Oks
17.detsembril Kehtnasse
Kevin Mitt
14.jaanuaril Lokutale
Eneli Umbsaar
18.jaanuaril Kehtnasse

Teated, kuulutused& õnnitlused
75
Heinrich Uigru
23. veebruaril Kalbu külas
Jaan Kersna
25. veebruaril Kehtnas
80
Rudolf Loomäe
13.veebruaril Laeste külas
90
Jenny Kauts
27.veebruaril Ohekatku külas
94
Marta Aasaväli
5. veebruaril Kõrbja külas

Soovin leida tööd
koka või peakokana
Kehtna vallas või Raplas.
Tel 055 697 919
Silvi Kütt
***
Soovin müüa
3toalist korterit Kehtnas
aadressil Kooli 17-14
(soojaveeboiler, telefon).
Hind 40 000 kr.
Tel 065 87 407
***
Ära anda külmik. Samas müüa
soodsalt automaatpesumasin
Vjatka.
Tel tööpäeviti 90 702
või 055 543 814
***
Teen väikeettevõttes
raamatupidamist
(kas FIE või osaühing).
Tel 76 667 või 051 968 359
***
Lõikan viljapuude oksi.
Tel 98 414, 055 688239.
Enn Viitkar.

Kehtnas staadioni kõrval
asuvas metsatukas on
veebruari esimestel
päevadel teostatud
ebaseaduslikku metsaraiet.
Täname tähelepanelikke
Kehtna kodanikke, kes
sellest kohe vallavalitsust
ja politseid informeerisid.
Politsei on alustanud
menetlust ebaseaduslikku
metsaraiet teostanud
isikute vastu.

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

18. veebruaril Kehtna
Majandus- ja
Tehnoloogiakoolis
Põhja-Eesti Verekeskuse
DOONORIPÄEV
kell 10.00-13.00

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

paberipuitu.
Lapsevanemad!
Kehtna Põhikoolis alustab tööd

kooliks ettevalmistamise
rühm.
Esimene kokkusaamine on 13.
veebruaril kell 18.30. Ootame
kõiki koduseid lapsi, kes 1.
septembril 2002 tulevad
I klassi.

Politsei
palub abi
Kes nägi eelmise aasta
detsembri lõpus öisel ajal
Vahastu tee esimesel
kilomeetril raudtee
ülesõidust seismas
veoautot, palun teatage
tel 051 44 042

Tähelepanu
tuludeklaratsioonide
esitajad
Kehtna valla inimeste paremaks
teenindamiseks võtab Rapla
Maksuameti esindaja füüsilise
isiku 2001.a tuludeklaratsioone
vastu 19. veebruaril kell 9-13
Kehtna vallamajas.

Kehtna
raamatukogu
üritused
12.-22.02 Algab Musta Hobuse
Aasta – astroloogide tutvustused
algavast aastast
Fotonäitus – Kehtna hobused
(K.Laiapea fotoarhiivist)
13.-28.02VI Nukitsakonkurss.
Aastatel 2000-2001 ilmunud
algupärase lastekirjanduse esmatrükid
Alates 27.02 algab muusikažanreid tutvustav näituste sari:
27.02-13.03 Kirikumuusika
13.03-27.03 Rahvamuusika
Jälgige raklaami!

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.

Registreeritud surmad
Ehast alati koidikud sünnivad
ning lõpu nimi on algus…
Salomonia Rähni
(20.10.1919 - 18.12.2001)
Kehtna-Nurme külast
Erna Kruusamägi
(24.08.1912 - 24.12.2001)
Eidaperest
Koidula Perandi
(29.11.1916 - 27.12.2001)
Linnaaluste külast
Elmar Koppelmann
(29.07.1942 - 03.01.2002)
Lau külast
Urmas Radin
(21.03.1976 - 07.01.2002)
Lellest
Valentina Liira
(12.05.1924 - 14.01.2002)
Eidaperest
Johannes Matkevicius
(23.08.1936 - 15.01.2002)
Pae külast
Leida Uusküla
(06.06.1921 - 17.01.2002)
Eidaperest
Benita Tšaban
(29.02.1944 - 01.02.2002)
Hertu külast
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