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Kehtna vald jääb
püsima...

vähemalt kolmeks järgmiseks aastaks. Loe lähemalt Vallavolikogu otsusest.

Kas Kehtna aleviku
vaim on hävinud või
hävimas?
Paljud Kehtna elanikud valutavad südant oma
kodualeviku homse päeva pärast. Meid on
tabanud Kohila saatus – suur osa sisserändavatest võõrastest on inimesed, kelle taust
on sageli tume, kes ei austa meie heakorra
eeskirju ja kes on juba nn elukutselised töötud,
kuid ei ütle iial ära alkoholist. Kuritegevus on
järsult kasvanud. Meie, kehtnalaste turvatunne
on praktiliselt kadunud. Tundub, et mida aeg
edasi, seda hullemaks olukord muutub.
Probleemiks on ka meie laste ja noorte vaba
aja veetmise võimaluste puudumine. Vähesed on
haaratud spordist, suuremal osal puudub võimalus oma vaba aega mõtestatud tegevusega
täita. Siingi tuleb midagi otsustavalt ette võtta.
Veel on probleeme küll ja küll – näiteks
ühisürituste puudumine, heakord, vandalism,
narkootikumide levimine, hoolimatus kõigi ja kõige
suhtes, kodutunde puudumine jms.
Probleemide lahendamiseks ju saaksime

midagi koos ära teha! Viriseda on nii lihtne,
keerulisem ja raskem on oma mugavus ületada ja
lahendusi otsides õlg alla panna. Proovime siiski
midagi, algul kasvõi natuke, ära teha.
Seepärast ootame kõiki Kehtna elanikke,
kelle kodu ei alga korteriuksest, vallamaja saali
neljapäeval, 4. aprillil kell 17.30. Peame koos
aru, kas valida alevikunõukogu, kes hakkaks
koordineerima meie tegemisi, taotlema projektide
finantseerimist, algatama kampaaniaid vms –
ühesõnaga oleks eestvedaja – või on veel mingeid muid võimalusi kodualeviku vaimu äratamiseks. Me ei ole ju nii ükskõikseks muutunud,
et kodu saatus meile enam korda ei lähe!
Kohtumiseni neljapäeval, 4.aprillil kell 17.30
vallamaja saalis.

Toimetaja,
Kehtna elanik aastast 1977.

“NAINE, SA
OLED OMA
TERVISE
SEPP”
…nende sõnadega lõpetas konverentsi
NAINE JA TERVIS dr Ene Tomberg.
Mul oli võimalus osaleda sellel konverentsil
ja tahaksin tuua ka teieni mõningad põhitõed,
mida me oleme küll kuulnud, aga siiski unustanud.
Dr Tombergi sõnum oli: hoidke oma tervist!
Tervist tuleb kontrollida, ärge unustage suures
tööhoos külastada perearsti. Igaüks vastutab ise
oma tervise eest, tuleb kontrollida vererõhku jne.
EI SOOLALE! EI SUITSULE!
Liikumine: sörkjooks, ujumine, jalgrattaga
sõitmine, kiire käimine.
Dr Oivi Aakre: Liigesehaigused- mida teha?
Reumaatilised haigused on maailmas väga
levinud. Osteoartroos on liigeste kulumine ja
osteoporoos on luude hõrenemine. See haigus
tabab üle 40-aastaseid inimesi. Väga oluline selle
vältimiseks on Ca ja D-vitamiin koos tarvitades.
Ei soovitatud kasutada ibuprofeeni valu
vaigistamiseks, sest see sisaldab toksilisi
ühendeid ja mõjub halvasti maole. Paracetamol
on leebem valuvaigisti, kahjustab organismi
vähem. Igal juhul on vaja lasta perearstil end
kontrollida.
Reumahaiguste põdejatele on Reumaliit, sinna
registreeritakse uusi liikmeid.
Dr Indrek Oro kõneles vähihaigestumisest.
Eestis on olemas Vähiregister ja tänu sellele
on olemas ülevaade sellest haigusest. Maailmas
haigestub vähki igal aastal 10 miljonit inimest,
millest 3 miljonit juhtu on põhjustatud tubakast,
3 miljonit väärdieedist ja 1,5 miljonit
infektsioonidest. Igal aastal sureb vähki 6 miljonit
inimest.
Eestis haigestub igal aastal vähki ligikaudu 6000
inimest ja sureb 3500 inimest. Eesti Vähiregistris
on arvel ligi 30000 inimest.
Kõige rohkem esineb rinnavähki, teisel kohal on
nahavähk.
Mida me saame ise teha? Naised, üle 40.
Eluaasta! Õppige ise oma keha tundma, et
avastada varakult see haigus, mida on võimalik
varases staadiumis peatada. Kontrollige end
MAMMOGRAAFIS, uuring on tasuta,
registreerige telefonil Tallinnas 6 274 591.
Nahavähk - surmapõhjustajana on see vähiliik
teise kohal. Dr Oro sõnul on Lõunamere saartele
Jätkub 7.lk.
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Kinnitatud volikogu istungil 26.veebruar 2002.a.

TULUD

2002.a.

Osa ptk
011 01
011 11
012 02
014 53
014 54
014 70
016
014
014/30
797
159

03

017

31

019
360

06
360

361

361

Osa
eelarvest%
10,675,000
34.43
2,450,000
7.90
4,000
0.01
200,000
0.65
8,000
0.03
48,000
0.15
3,939,240
12.71

Üksikisiku tulumaks
Maamaks
Riigilõiv
Ressursimaks
Jahirendis
Kapitalirent
Mittemaksulised tulud(tululiik 014 ja 016)
Tulud varadelt
Vallavara müük(korterid,hooned,maa)
Raplamaa Arengufond
s.h. õpilastransport
Toetus riigilt
toetus riigeelarvest valla eelarvele
sõidusoodustus
valla teedele
koolitoiduks
toimetulekutoetus
Arveldused teiste valdadega
Kassa tagavara
Aasta algusejääk
Aasta algusejäägist sihtotstarbeline
Pikaajaline pangalaen
Omandireformireservfond
aasta alguse jääk
Eluasemefond
aasta alguse jääk

1,647,000
230,000
215,000
474,190
43,400
5,000,000
102
102
141,238
141,238

Kokku

31,000,970 100

tulud

328,800

1.06

7,244,000
5,597,000

23.37

0.74
0.69
1.53
0.14
16.13
0.00
0.46

KULUD
sealhulgas
vallalt
omalaekumine
273 HARIDUS
12,624,160 11,355,130 1,269,030
01
Haldus
70,480
70,480
Laste arvud 1997/1998/1999/2000/2001
11
LASTEAIAD241/257/244/221/193/202 3,619360 3,193010 426,350
Kehtna 141/151/135/125/111/113
2,139,260 1,867,060 272,200
Valtu 33/43/37/30/34/39
533,200 474,400
58,800
Lelle
11/15/21/21 /14/17
231,130 199,530
31,600
Eidapere
31/32/32/31/23/23
535,230 491,480
43,750
Ingliste 25/16/18/16/11/9
180,540 160,540
20,000
13
KOOLID 760/789/810/798/792/790 4,133,610 3,397,110
736,500
Kehtna 321/331/364/342/345/347
1,626,410 1,266,310
360,100
Valtu 165/186/196/214/219/216
905,555 690,555
215,000
Lelle 111/110/102/102/91/91
621,210 546,010
75,200
Eidapere 104/108/102/101/104/104
773,635 707,435
66,200
Ingliste 31/25/25/27/33/32
206,800 186,800
20,000
HUVIKOOLID
756,855 650,675
106,180
26
Kunstide kool55/52/55/61
430,680 340,000
90,680
25
Spordikool102/125/91
326,175 310,675
15,500
21
Õpilastransport
492,230 492,230
s.h. Raplamaa Arengufondilt
39
Täiendõpe
25,000 25,000
39
Maakonna haridusüritused
25,000 25,000
285 05.73 Eraldised KOVidele haridusteenuste eest 1,050,295 1,050,295
s.h. Rapla Linnavalitsus, Juuru Vallavalitsus, Järvakandi Alevivalitsus, Kohila Alevivalitsus,
Märjamaa Alevivalitsus, Tallinna Linnavalitsus, Vändra Alevivalitsus, Teised KOV
283
Hariduse reservfond
17,480
17,480
39/9 Koolisport
17,740
17,740
Laste toidutoetus
404,110
404,110
97
Hariduse investeeringud
2,012,000
2,012,000
Kehtna Põhikool
1,250,000
1,250,000
Kehtna Lasteaed “Siller”
275,000
275,000
Lelle Põhikool
300,000
300,000
Valtu Põhikool
187,000
187,000
Järg 3.lk.
OSA PTK

eelarve

Veebruarikuu volikogus kinnitati valla 2002.
aasta eelarve kogumahus 31 000 970 krooni,
kulud-tulud tasakaalus. Otsustati suurendada
võetava laenu summat ühe miljoni krooni võrra,
et võimalikult rohkem remontida vallale
kuuluvad hooneid. Laenu võeti viis miljonit
krooni.
Kinnitati Riiklike Investeeringute Programmi
esitatavate objektide loetelu aastateks 2003 kuni
2006. Täiendati vaba põllumajandus- ja metsamaa
erastajate nimekirja enampakkumise tulemuste
põhjal. Võeti vastu volikogu uus töökord.
Toetudes uuele korrale peaks töö volikogu
istungitel nüüdsest paremini laabuma. Täiendati
volikogu määrust “Õpilastele sõidukulude
hüvitamine”. Rapla maakonna gümnaasiumides
käivatele Kehtna valla õpilastele hüvitatakse
kooliskäimisega seotud sõidukulud 50% ulatuses
ja väljaspool Rapla maakonda asuvates üldhariduskoolides õppivatele Kehtna valla
õpilastele hüvitatakse kuus kahe sõidukorra
kulud. Peale paar kuud kestnud läbirääkimisi
otsustas volikogu mitte liituda Rapla valla ja Rapla
linnaga. Istungi päevaks jõudis vallamajja “pakk”
vallakodanike allkirjadega, kus enamus ei
pooldanud kiiret valla liitumist. Allkirju koguti
kokku üle viiesaja. Lahendati kodanike avaldusi,
kuulati informatsioone.

Kersti TEHU

VALLAVALITSUSES
25. 01.2002
Vallavalitsus kinnitas 22. jaanuaril 2002.a
toimunud vaba põllumajandus- ja metsamaa erastamise enampakkumise tulemused. Enampakkumisel müüdi 4 maatükki: 1 Lellapere, 1 Kärpla, 1
Laeste ja 1 Kalbu külast. Vaba põllumajandusmaa
erastamiseks moodustati 3 katastriüksust Saunakülasse, 1 Reonda ja 1 Kastna külasse. Teenindusmaa määrati OÜ Antera Lokuta külas
asuvate tootmishoonete juurde. Vallavalitsus
kinnitas Vaike Paalile Kehtna-Nurme külas
õigusvastaselt võõrandatud Tõnise talu tagastamise ning Jaan Koplimetsale Käru talu maa eest
kompensatsiooni määramise. Ülo Rosimannusele
anti nõusolek tema omandis olevale kinnistule
tiigi kaevamiseks.
05.02. 2002
Nõustuti alkoholi jaemüügi tegevusloa andmisega OÜle Madis Schmidt ja OÜle Hepa.
Rahuldati ka OÜ Hepa tegutsemis- ja kauplemisloa taotlus.
Vallavalitsus nõustus maa ostueesõigusega
erastamisega :
Õie Luts Keava alevik Põrsaku tee 28 2948 m ²
Mati Palandi Keava alevik Metsa tn 1 1340 m²
Janne Jalmari Toivola Kärpla küla Pilpa 11702m ²
Vallavalitsus kinnitas 31.01.2002.a toimunud
korterite enampakkumise tulemused. Enampakkumisel müüdi 10 vallale kuuluvat korterit.
Kuna valla 2002.a. eelarve ei olnud veel vastu
võetud, lükati toetuse taotluste läbivaatamine
edasi.
12. 02. 2002
Valitsuse istungi ajast kulus küll suurem osa
eelarve eelnõu arutelule, siiski jõuti läbi võtta
vaid sotsiaal-, haridus-, majandus- ja spordiosa.
Otsustati jätkata arutelu 19.veebruari istungil.
Vallavalitsus andis nõusoleku maa ostueesõigusega erastamiseks:
Järg 3. lk.
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VALLAVALITSUSES

2002.a. eelarve

Algus 2.lk.
275
KULTUUR
2,162,320
01
Haldus
70,280
12
RAAMATUKOGUD
875,680
Kehtna
270,825
Keava
110,180
Valtu
152,715
Lelle
100,475
Eidapere
138,750
Ingliste
102,735
14
RAHVAMAJAD
565,295
Kehtna
97,050
Valtu
126,365
Lelle
37,620
Eidapere
304,260
28
Valla ajaleht
65,000
39
Valla kultuuriüritused
33,190
39
Maakonna kultuuriüritused
202,875
s.h. maakonaa arengufondi ühisüritused 117,875
97
Kultuuri investeeringud
350,000
Eidapere Kultuurikeskus
250,000
Järvakandi Peetri kiriku kapitaalremont 100,000
276
SPORT
3,276,320
Valtu Spordimaja
1,526,320
273 13/7
s.h. Valtu Pk võimla rent
118,000
05
Valla spordiüritused
55,000
05
Maakonna spordiüritused
25,000
12
Spordiklubid
70,000
97
Spordi - ja puhkeasutuste invest 1,600,000
Valtu Spordimaja
1,600,000

2,123,320
70,280
863,380
259,825
110,180
151,415
100,475
138,750
102,735
538,595
96,050
124,365
23,920
294,260
65,000
33,190
202,875
117,875
350,000
250,000
100,000
2,276,320
526,320
118,000
55,000
25,000
70,000
1,600,000
1,600,000

39,000
12,300
11,000
1,300

26,700
1,000
2,000
13,700
10,000

1,000,000
1,000,000

SOTSIAALHOOLEKANNE
4,041,340
2,844,530
1,196,810
Haldus
160,545 160,545
Koduteenused
323,360 323,360
Päevakeskused
82,415 82,415
s.h. Lastekeskus
44,490 44,490
Keava
13,465 13,465
Kehtna
21,960 21,960
Lelle “Hõbene”
2,500 2,500
21
Valla Hooldekodu
1,724,810 528,000
1,196,810
21
Muud hooldusasutused
46,000 46,000
30
Toimetulekutoetus
1,692,910 1,692,910
s.h. toetustega arvestamise kulud
45,910 45,910
38
Töötute sotsiaalne kaitse
11,300 11,300
(hädaabitööd,toiduained,koolitus)
39
Sotsiaaltoetused(eraldatakse reservfondist kvartalite lõikes)
s.h. Lasterikaste perede ühendus, Raplamaa kutsehaigete ühing, Usaldustelefon
Invaspordiklubi”Refleks”, Valla invaklubi, beebipakid, osalus projektides,
beebikool, sotsiaaltoetused
279
MAJANDUS
3,540,900
3,255,900
285,000
01
Haldus
299,855
299,855
12
Üld-ja detail planeerimine
75,000
75,000
16
Arengukava
10,000
10,000
23.01 Tänavavalgustus
722,000
722,000
s.h.remondi-ja hooldetööd
160,000
160,000
energiakulu
262,000
262,000
laenu arvelt elektriliinide rekonst. 300,000
300,000
23.04 Heakord
362,160
357,160
5,000
s.h. Kehtna,Keava,Lelle
80,000
80,000
Kaerepere
50,000
50,000
Ingliste
45,840
45,840
s.h. laenu arvelt
40,840
40,840
Lokuta,Eidapere
40,000
40,000
Luiged
16,000
16,000
Valla üldheakord
130,320
125,320
5,000
23.06 Kalmistud
58,400
58,400
s.h. kiviaia ehitamine Lelle kalmistul 12,000
12,000
25
Teed
1,156,985
1,156,985
25/2 Kehtna aleviku Staadioni tn. kõnnitee 186,500 186,500
s.h.rekonstrueerimise projekteerimine 36,500 36,500
laenu arvelt ehitus
150,000 150,000
31
Elektrikäit vallas
80,000 80,000
59
Valla reklaam, esinduskulud
10,000
10,000
(messid, PR )
288
Masuudi-ja soojamõõdikute laenu tasumine 280,000 280,000
Kehtna Elamu
280,000 280,000
WB masuudi laen+intress
280,000 280,000
33
Kehtna aleviku vee-ja kanalisatsiooni rek.proj 300,000 300,000Järg 4. lk
01
12
16

Valla Vaatleja 3
Algus 2.lk.
OÜ Antera Lokuta küla Lahe 3,74 ha
OÜ Antera Lokuta küla Lao 5889 m²
Jelena Holm Lelle alevik Viljandi mnt 6 1587 m²
19. 02. 2002
Jätkati 2002.a. eelarve eelnõu arutelu ning istungi
lõpuks suudeti tulud-kulud tasakaalustada ja
otsustati esitada materjal vallavolikogule.
Vallavalitsus kuulas ära maanõunik Heik Pasti
info Kehtna aleviku veevärgi rekonstrueerimise
ettevalmistamisest. Kinnitati Mukri küla Piiri ja
Kauge katastriüksuste moodustamine vaba
metsamaa erastamiseks. Nõustuti maa ostueesõigusega erastamistega:
Kalev Türk Ahekõnnu küla Jürimatsi 18,1 ha
Toomas Preide Linnaaluste küla Vahemetsa 0,1ha
Villem Reinaas Kenni ja Lokuta küla Kuuskemaa
38,88 ha
01.03. 2002
Rahuldati AS Eesti Post kauplemislubade
taotlused Ingliste, Kaerepere, Keava ja Kehtna
postkontoritele. Kinnitati 7me katastriüksuste
moodustamine vaba põllu- ja metsamaa erastamiseks. Vallavalitsus nõustus Lelle aleviku
Viljandi mnt 17 maa ostueesõigusega erastamisega AS Raes poolt. Otsustati korraldada
ümber valla Kaerepere piirkonna allasutuste
raamatupidamine ning alates 1. märtsist 2002.a
tuuakse see valla raamatupidamise juurde. SA
Rapla Haigla nõukogu liikmekandidaatiks esitati
vallavanem Kalle Toomet. Põhimõtteliselt toetati
Ingliste pargi munitsipaliseerimist, territooriumi
täpne piiritlemine otsustati jätta edaspidiseks.
12.03.2002
Vallavalitsus vaatas läbi Rapla Teedevalitsuse
pakkumise autobussioote ülevõtmiseks valla
bilanssi. Antud küsimuses tuleb teedevalitsuse
ja maavalitsusega veel läbirääkimisi pidada ning
vallavalitsus ei pea esialgu otstarbeks riigi
halduses olevate ajutiste ehitiste oma bilanssi
võtmist. Laekunud avalduste alusel määrati
kahele kõrvalabi vajavale raske puudega isikule
hooldajad. Arutusel oli Kehtna aleviku kanalisatsiooni rekonstrueerimise projekti tellimine
ning tööde korraldamine. Tõnis Kurisoo Valtu
Projektist tutvustas valitsuse liikmetele Pae
Ühistalu uue lauda ehitamise põhimõtteid.
Tegemist on vallas esimese suure loomakasvatushoone ehitamisega viimase kümne aasta
jooksul.

Reet NERO

Koeraomanikud!
Kõik koeraomanikud on kohustatud koristama
oma koera väljaheited kohe, jalutamisringil
olles.
Pideva marutaudiohu tõttu ei tohi jalutusringil
koerad lahtiselt ringi joosta, vaid peavad olema
jalutusrihma otsas. Tuletame teile meelde, et
marutaudivastast vaktsiini süstitakse koertele
tasuta. Veterinaararst Raul Velleste teeb igal
kevadel valla suuremates asulates tasuta
vaktsineerimist, millest teatab kuulutustega
vähemalt 2 nädalat ette. Jälgige reklaami ja suhtuge
ohtu tõsiselt. Ei ole vaja saata last suurt koera
vaktsineerima. Mõnigi kord jääb süst tegemata,
sest lapse jõud ei käi koera jõust üle.
Palju kaebusi tuleb hulkuvate koerte kohta.
Kui olukord ei parane, tuleb kutsuda koerapüüdjad.

Konstaabel
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Eelarve, teated
2002.a. eelarve

Algus 2.lk.
laenu arvelt osalus KIK vahenditele
61
KESKKONNAKAITSE
312,830
312,830
61/1 Loodus- ja keskkonnahoid
85,000 85,000
61/2 Avalike veekogude korrashoid
81,500 81,500
61/5 Külade projekt
100,000 100,000
61/6 Ökovallad
15,000 15,000
61/7 Veterinaarteenistus ja reokollete likvid. 10,000 10,000
61/8 Konkurss” Kaunis kodu”
10,000
10,000
61/9 Looduskaitse objektide korrashoid
11,330 11,330
277
MEDITSIIN
77,090
77,090
Rapla Haigla kommunaalkulud(ROL-iotsus) 46,128 46,128
Kindlustamata isikute arstiabi, perearsti kom.kulud 17,962 17,962
Psühholoogia teenistus
3,000 3,000
Rapla Noorte nõukoda
10,000 10,000
270
VALITSEMINE
2,159,910
2,010,510
149,400
01 Vallavolikogu
204,300
204,300
02
Valimised
60,000
60,000
04
Vallavalitsus
1,433,325
1,373,325
60,000
04
Riigikaitse
14,400
14,400
12
Maareform
379,505
304,505
75,000
20/1 Omavalitsuste liikmemaks ja ühistegevus 68,380 68,380
272
KORRAKAITSE
264,740
264,740
SIHTOTSTARBELISED ERALDUSED 51,655
51,655
aastalõpu jäägist
Paluküla Spordibaas
8,255
8,255
Valla jäätmemajandus(loodus-ja keskkonnahoid) 24,500 24,500
Valtu Lasteaed
2,700
2,700
Maakonna kultuuriüritused(Rummu Jüri) 16,200 16,200
283
RESERVFONDID
436,615
436,615
s.h. Vallavara munitsipaliseerimine
50,000
Õigusabi,kohtukulud
50,000
Osalus projektides
30,000
Muud sotsiaaltoetused
165,000
Laenu arvelt reserv (Eidapere vana koolimaja kanalisats.rek 112,160
288 06
LAENUD
1,696,750
1,696,750
Laenu tagasimaksmine krediidiasutustele 1,114,252 1,114,252
Intressi tasumine krediidiasutustele
544,498 544,498
61
Laenulepingu vormistamise kulud-kohustistasu 38,000 38,000
286
KASSATAGAVARA
215,000
215,000
###
Omandireformireservfond
102
102
Omandireform
102
102
Suunamata jääk
###
Eluasemefond
141,238
141,238
Elamumajandus
141,238
141,238
Suunamata jääk
31,000,970 27,061,730
3,939,240
Üldvalitsemine + haldus
Osa 270
2,159,910
Osa 273/01
70480
Osa 275/01
70280
Osa 278/01
160545
Osa 279/01
299855
Kokku halduskulud
2761070
% kogu eelarvest
8.91

Ohtlikud jäätmed ohutusse kohta
Kehtna Vallavalitsuse keskkonnateenistus
korraldab koostöös ASga Masp elanikelt
ohtlike jäätmete kogumisereidi 04. mail
2002.a.
Reidi graafik on järgmine:
1) Eidapere kell 10.00-10.10 endise “Pargi”
poe esisel platsil,
2) Eidapere kell 10.15-10.30 Tiigi 3 ees
parklas,
3) Lokuta kell 10.40-11.10 “Pargi” poe ees
parklas,
4) Lelle kell 11.30-11.45 Pärnu mnt 30 juures,
5) Lelle kell 11.50-12.15 Pärnu mnt 8 juures,
6) Kehtna kell 12.30-12.45 Staadioni 12 ehk
punase õppepaviljoni juures,
7) Kehtna kell 12.50-13.10 Staadioni 1
juures parklas,
8) Keava kell 13.15-13.25 Rapla TÜ

kaupluse juures,
9) Keava kell 13.30-13.45 Keava
raamatukogu juures,
10) Kaerepere kell 13.50-14.05 Rapla TÜ
kaupluse juures parklas,
11) Kaerepere kell 14.10-14.25 Männiku tn
8 juures parklas,
12) Ingliste kell 14.40-15.00 Rapla TÜ
kaupluse juures parklas,
13) Ingliste kell 15.05- 15.25 Pargi tn 4 maja
uures.
Elanikelt võetakse vastu ohtlike jäätmeid
(televiisoreid, külmikuid, päevavalguslampe,
jms). Kasutage võimalust!
Jälgige teateid. Täpsemat informatsiooni
saab tel 75 640

Kehtna Vallavalitsuse
keskkonnateenistus

Eelinfo
eramajaomanikele
Sel kevadel algab Kehtna valla territooriumil
suur majade värvimise kampaania, mis kestab
sügiseni.
Kutsume üles kõiki individuaalelamute
omanikke uuendama majade, kõrvalhoonete ja ka
aialippide värvkatteid. Kui leiate, et hoonete
fassaadid vajavad uut ilmastikukindlat kaitsekihti,
siis on õige aeg tegutsema hakata. Kampaania
käigus on vallakodanikel võimalik saada ES
Sadolini fassaaditoodete müügi jaehinnast 20 %
allahindlust. Koostööpartneriteks projektis on ES
Sadolin AS, Jaanson KO AS, kauplus “Sanlux”,
OÜ Valtu Projekt ja Kehtna Vallavalitsus.
Täpsemat infot saate järgmisest Valla
Vaatlejast, kindlasti kirjutab sellest ka Nädaline.
Seni on teil aega koduõues ringi vaadata, plaane
teha ja kalkuleerida. Muutkem kodud kaunimaks!

Kalle TOOMET,
Vallavanem

Eelteade
Kehta vallavalitsus on kavandanud 2002. aastal
järgmiste objektide projekteerimise ja ehitamise.Tööde tegemiseks on valla eelarvest raha
eraldatud.
1.Kehtna aleviku Staadioni tänava kõnnitee
projekteerimine ja ehitamine.
2.Kehtna tervisekeskuse juurdesõidutee ja
parkla projekteerimine ja ehituse I etapp.
3.Nõlva-Alliku küla Velise jõe silla remont.
4.Kaerepere aleviku Spordimaja ümbruse
liikluskorralduse projekteerimine, parkla laiendus
ja juurdepääsutee ehitamine.
5.Kehtna aleviku omanikuta bensiinijaama
likvideerimine ja territooriumi heakorrastamine.
Kehtna vallavalitsus korraldab ülalnimetatud
tööde tegemiseks vähempakkumise.
Lähteandmetega saab tutvuda vallavalitsuse
maakorraldusteenistuses või telefonidel
75660 , 75640.

Tulemas on uus ajakiri
OÜ Kaseke Grupp ootab uude loodusteemalisse ajakirja “KASEKE” kõigi
loodusteemalisi kaastöid (jutud, luuletused,
mõtteterad, joonistused, fotod jne, jne...). Igakuise
ajakirja esmanumber ilmub juba aprillis. Avaldatud
kaastööde honoreerimine toimub 2002.a.
detsembris, suure loosimise korras, kus
peaauhind on 10 000 krooni, lisaks veel hulgaliselt
väiksemaid auhindu. Tööde avaldamise tähtaeg
on (kõige rohkem) 6 kuud, alates toimetusse
saabumise hetkest. Töödele lisage oma
kontaktandmed ja vanus, anonüümsuse soovil
lisage varjunimi, mille all soovite esineda.
Töid saab saata: elektronposti teel:
kasekegrupp@hot.ee postiga: OÜ Kaseke Grupp,
Maarja, 49102 Jõgevamaa,
Lisainfo tel 051 64 066 - Meelis Kasemaa

Keskkond
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Keskkonnainspektor Ülari Luisk annab teada
Kõigepealt heidaksime pilgu aastale 2001. Toon
välja, kui palju on koostatud haldusõigusrikkumise protokolle, millega on kaasnenud ka
rahatrahvid.
1. Veekaitse ja kasutamise korra rikkumine;
HÕS § 52 järgi 3 protokolli.
2. Jäätmete tekke vältimise või jäätmehooldus
nõuete rikkumine;
HÕS § 59 järgi 8 protokolli.
3. Jahiloomastiku kaitse ja kasutamise korra
rikkumine;
HÕS § 64 järgi 3 protokolli
4. Kalavarudekaitse ja kasutamise korra
rikkumine;
HÕS § 63 järgi 1 protokoll
5. Metsa uuendamise, kaitse ja valve
eeskirjade rikkumine;
HÕS § 57 lg 1 ja lg 2 järgi 3 protokolli.
6.Metsamaterjali veo või metsamaterjaliga
sooritatavate tehingute eeskirjade rikkumine.
HÕS § 141´ järgi 4 protokolli.
7.Tuleohutusnõuete rikkumine (metsa või
muu taimestikuga kaetud alade tuleohutusnõuete rikkumine);
HÕS § 156 lg 4 järgi 2 protokolli.
8. Metsa, puude või põõsaste ebaseaduslik
raiumine, hävitamine või kahjustamine;
HÕS § 56 järgi 1 protokoll.
9. Keskkonnajärelvalve-alase ettekirjutuse
täitmata jätmine;
HÕS § 61 järgi 1 protokoll.
Eeltoodu sisaldab ka Keskkonnakaitseinspektsiooni poolt koostatud haldusõigusrikkumise protokolle.
2001. a korraldati Keskkonnakaitseinspektsiooniga Kehtna valla territooriumil 4 ühisreidi,
mille käigus kontrolliti keskkonnakaitsenõuetest
kinnipidamist, jäätmelubadega seonduvat ja
metsaraiet.
Kehtna vallas pandi 2001.a toime 9 metsavargust, mis on registreeritud Rapla Politseiprefektuuris ja mille kohta on algatatud kriminaalasjad. Metsamaterjali varastati 320,9 tm
ulatuses väärusega 231 810 krooni. Mitmed
kriminaalasjad on lõpetatud.

Kõige rohkem on rikkumisi jäätmete tekke
vältimise või jäätmehooldusnõuete rikkumine
osas. Oleme teinud mitmeid ettekirjutusi. Palju
oli ja on probleeme loomakasvatajatel sõnniku
ladustamisega, sest suurel osal loomapidajatest
puudub nõuetele vastav ning mahukas läga- või
sõnnikuhoidla. On võimalik sõnnikut ladustada
ka oma põllule nn patareisse, kuid selleks peab
olema kooskõlastus Raplamaa Keskkonnateenistusega.
Sõnnikuvedu tuleb aga korraldada nii, et
pärast jääksid veoteed puhtaks ja kasutuskõlblikuks. Selleks, kui vaja, tuleb pärast vedu teid
puhastada.
* Saabumas on jälle kevad - suurpuhastuste
aeg. Koristustööde käigus leiate, et nii mõndagi riided, jalanõud, mänguasjad jm - on jäänud
kasutult seisma. Õige oleks suhteliselt heas korras
esemeid edasi kinkida või ära anda, aga mitte viia
prügimäele. Muidugi tekib ka sellist prahti, mida
tuleks üle anda jäätmekäitlejale. Suurte koguste
puhul võtke ühendust OÜga Resk tel 57 140
(Raivo Erm).
* Keava alevikus on juba mitu aastat hr Hans
Vaev edukalt teostanud koos OÜga Resk nn
musta-koti-ringi, kus elanikud saavad üle anda
jäätmeid (100- või 200-liitlise koti üleandmise hind
on vastavalt 5 või 10 krooni). Nii võiks toimida ju
ka mujal. Palun, lugupeetud küla- ja alevivanemad, võtke ühendust OÜga Resk ja leppige päev
kokku, teavitage oma rahvast ja uskuge, te
osutate suure teene nii kodudele kui ka loodusele
– ehk ei tühjendata prügikotte siis enam nii palju
tee äärtesse metsa alla.

Ja nüüd käesolevast aastast
28. jaanuaril arutas Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu oma koosolekul
2002.a veekaitse programmi. KIKi nõukogu
otsustas toetada Kehtna Vallavalitsuse taotlust
“Kehtna aleviku kanalisatsioonisüsteemide ja
reoveepuhastusseadmete rekonstrueerimine”
2,15 miljoni krooni suuruses summas veekaitse
programmist. Nüüd tuleb viie kuu jooksul kooskõlastada KIKiga kogu vajalik dokumentatsioon
ja siis saame alustada töödeprojekti ning
rekonstrueerimistöödega. Töid teostatakse
etappidena. Alustatakse Kehtna Lasteaia tänava
piirkonna kanalisatsioonitrasside läbipesuga,
rekonstrueerimisega (allikavesi tõrjutakse trassist
ja juhitakse mujale) ning reovee ülepumpla
rekonstrueerimise-automatiseerimisega. Edaspidi, järgmistel aastatel jätkatakse renoveerimistöödega Kehtna aleviku kanalisatsioonitrassil,
kõike korraga ei jõua.
Alevikes, kus on ühisveevärk, ei kannata
joogivee kvaliteet mingit kriitikat nii meie vallas
kui ka paljudes kohtades mujal. Selleks, et oleks
võimalik parandada Kehtna aleviku joogivee
kvaliteeti, on Kehtna Vallavalitsus pidanud
läbirääkimisi mitmete keskkonnatehnikaga
tegelevate firmadega. Tänaseks on pakkumised
teinud kaks firmat. Esmalt on vaja ehitada uus
pumbamaja hoone, sest praegune on end juba
täielikult ammendanud. Uus hoone peab olema
nii suur, et sinna mahuksid vee filtreerimis- ja
doseerimissüsteemid ning vajalik seadmete
teenindusruum.
Kui oleme saavutanud juba selle, et
pumbamajast läheb trassi töödeldud ja joogikõlblik vesi, on vajalik teostada ka veetrasside
ja -torustike korralik läbipesu. Siis peaksid olema
näha ka esimesed tulemused. Seejärel saame
hakata vaagima veetrasside ja torustike renoveerimise võimalusi, sest neid on mitmeid . Kuid
ma ei ole sugugi kindel, et nende töödega
suudetakse alustada juba käesoleval aastal.
Elame, näeme.

Ülari LUISK,
Keskkonnainspektor

Toimetulekutoetuse maksmine
Hädas olijatele makstakse toimetulekutoetust.
Sellel aastal on toimunud mõningad muudatused
maksmisel. Nimelt on raha valla eelarves ja seda
on antud 1,6 miljonit. Senise tempoga edasi
minnes seda raha lihtsalt aasta lõpuni ei jätku.
Meil on kohustus väga täpselt jälgida raha
andmist. Seega vajame me informatsiooni nende
kodanike kohta, kes käivad nn. “mustalt tööl” ja
nõuavad toetust. Toetus, mida me jagame, ei ole
sugugi väike: kõik alalise eluasemega seotud
dokumentaalselt tõestatud kulud ja 500 krooni
esimesele pereliikmele, teistele kõikidele 400
krooni nn. leivaraha. Sel aastal on Sotsiaalkomisjon otsustanud kanda 200 krooni toetust MTK
sööklasse, et oleks kindlustatud soe toit teatud
osale toetusesaajatest.
Toetusesaajatele pean meelde tuletama seda,
et nad loeksid korralikult eelmist Valla Vaatlejat ja
teaks, mis ootab neid ees pärast 1.juulit 2002.
Nimelt hakatakse siis kompenseerima vee eest
tasumist veemõõtjate näidu alusel. Kui mõõdikut
ei ole, siis on arvestuse aluseks 100 liitrit vett

ühele inimesele ööpäevas. Lahenduse leidmiseks
on olemas variandid, palun sõlmige kokkulepped.
Tahan öelda, et need inimesed, kelle väike
sissetulek ei võimalda tasuda eluasemekulusid,
on oodatud toetust taotlema, aga teiste reeglite
alusel. Abistatakse kõiki. Palun ärge laske oma
võlgadel kasvada üle pea.
Tahan tutvustada meie KULDSEID TOIMETULEKUTOETUSE SAAJAID. Need inimesed
elavad juba palju aastaid ainult toimetulekutoetusest. Nad on kõik ametlikult arvel
Tööhõiveametis, neil ei ole üürivõlga, nad teevad
ära rehabiliteeriva tegevusega võrdsustatud
kerge füüsilise töö. Seega ei ole mul midagi neile
ette heita.
Kehtna: Ene Smorodin, Valeri Smorodin, Laine
Kurvits, Mall Pulberg, Silver Kuusinen, Tõnu
Leiur, Arvo Laidna, Maire Haksalu, Margus
Kalmet, Agu Ansi, Aleksander Loginov, Peeter
Grupmann, Randar Lõhmus, Aleksander Gubar,
Tatjana Gubar, Andres Luhtoja, Rein Jõgi, HeldurMihkel Kase, Aivar Lumi, Pavel Miloshevski,

Terje Kivikink, Kadri Pukk, Priit Õunaid, Irina
Slõshenkova, Irina Püve, Ants Tammet, Jelena
Tammet, Priit Tammsalu, Tiiu Tammsalu, Svetlana
Vititina.
Eidapere: Ulvi Käsper, Jaana Lootus
Lokuta: Vello Antsmäe, Kalju Valdmets, Irina
Dementjeva, Tamara Fishina, Alver Laiv, Luule
Vahar
Ingliste: Vassili Vernigora
Hertu: Lea Koppelmann
Keava: Vaike Kallaste, Arne Hagus
Kaerepere: Leelo Riisenberg, Marie Laurimäe,
Nadezhda Akatshonok, Galina Esnar, Gennadi
Kolõshev, Arvo Koor
Lelle: Tiiu Lõpp
NB! Tunnustust ja kiitmist väärib 1,5 aastat
töötu olnud Valdeko Kuldma, kes leidis olukorrast
väljapääsu Tallinna Ehituskooli ümberõppele
asudes. Pool aastat pingutamist ja nüüd on mehel
müürsepp-krohvija-plaatija kutse käes ning peagi
asub ta tööle õpitud erialal.

Mare KÄPP
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Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK)
algatab avaliku arutelu

kevad-suviste raiete
teemal
Riigimetsa majandaja RMK on välja töötanud
kevad-suviste raiete strateegia projekti, mis teeb
ettepaneku vähendada kevadel looduse ja
keskkonnahoiu eesmärgil raiete mahtu, arvestades sealjuures nii metsatööstuse puiduvajaduste tagamise kui sotsiaalsete küsimuste
lahendamisega. RMK algatab avaliku arutelu, et
jõuda võimaliku raierahu teemal kõiki osapooli
rahuldava kokkuleppeni. RMK tutvustab oma
nägemust kevad-suviste raiete vähendamisest
järgmisel nädalal toimuval arutelul, kuhu on
kutsutud metsatööstusettevõtete, metsatööstuse liidu liikmesorganisatsioonide, metsatöötajate ametiühingu ja keskkonnakaitseorganisatsioonide esindajad. Kevadiste raiete
temaatika arutelu peetakse teisipäeval, 26.
veebruaril RMK peakontoris Tallinnas. RMK
metsamajanduse turundusjuht Ulvar Kaubi ütles,
et RMK välja töötatud kevad-suviste raiete
strateegia projekt lähtub metsanduse heast
tavast kevadisel looduse ärkamise perioodil
keskkonda hoida ja kaitsta. “Raierahu strateegia
projekti väljatöötamisel on arvestatud kõikide
oluliste huvigruppidega, et kavandatav raiete
lühiajaline vähendamine ei kahjustaks ühegi
osapoole huve,” märkis Kaubi. “Kevadine
raierahu on võimalik vaid kõigi poolte kokkuleppe
tulemusena, mille eelduseks on tahe teha koostööd ja soov loodussäästlikult majandada.”
Kaubi sõnul on kevadiste raiete vähendamist

Mets, mälestuseks
arutatud ka varasematel aastatel, kuid raierahuni
ei ole veel jõutud. “Eelmisel aastal otsustati, et
RMK töötab välja oma nägemuse kevad-suviste
raiete oluliseks vähendamiseks, mis arvestaks
selle otsuse kõiki aspekte,” rääkis Kaubi. “Oleme
konsulteerinud erinevate huvigruppidega ja
koostanud oma ettepanekud, millele tuginedes
loodame konstruktiivset arutelu.” Kevad-suviste
raiete strateegia projekti kohaselt tuleneb raiete
vähendamine eelkõige keskkonnanõuetest ja
selle rakendamisel peab arvestama kõigi
huvigruppide seisukohtadega, kahjustamata
kellegi huve. RMK nägemuse kohaselt on
raiemahtu võimalik oluliselt vähendada
lühiajaliselt kevadkuudel, kui metsaraie on niigi
madalseisus ja puidu tarnimine tööstuste
tellimuste tagamiseks jätkub vaheladudest.
Raiemahu vähendamisega ei kaasne tööhõive
küsimusi, kuna metsatöölised suunatakse selleks
perioodiks teistele metsakasvatuslikele töödele,
mida on vaja alati kevaditi teha. Riigimetsa
majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on
riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine:
metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine
ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab
riigimetsades ulukihoolet ning jahi- ja
loodusturismi, samuti on RMK ülesandeks
tagada igaühe-õigusega seotud metsakasutus.
Täiendav informatsioon: Ulvar Kaubi, RMK
metsamajanduse osakonna turundusjuht /
telefon (0) 628 1521, (051) 37 042 Olev Lillemets,
RMK keskkonnajuht / telefon (0) 628 1556, (050)
41 344 www.rmk.ee

Mälestades Helmi Undritzat 90. sünniaastapäeval
Helmi-Elfriede Undritz (Undrits) sündis 6.veebruaril 1912 .a Kehtna vallas Hiie külas
Kooli talus.
Isa Carl (Karl, ka Kaarel) (19.10.1855 – 14.08.1933)
Ema Tiiu (04.11.1871 – 19.01.1943)
Peres oli neli last: kolm tütart ja poeg.
Isa Carl Undritz oli aastatel 1880 – 1900 Ohekatku algkooli õpetaja. Alates 1985.a oli ta ka
Ohekatku kogukonna kirjutaja. Pärast koolmeistriametist loobumist pidas Carl Undritz oma
majas kuni elu lõpuni talurahva kaubapoodi.
Helmi koolitee
1918.a käis Helmi oma kodust õppimist ülesnäitamas Rapla koguduse õpetaja Liivile.
1920-1921 Ohekatku algkoolis
01.10.1922- 06.06.1924 Kehtna 6-kl. Koolis
1.novembril 1933.a lõpetas Vändra Põllumajandusliku Ühisgümnaasiumi.
01.11.1933-02.10.1935 õppis Kehtna Kõrgemas Kodumajanduse Koolis. Lõpetas kooli
teoreetilise-praktilise aiatöö osakonnas. Omas õigust sooritada õpetaja kutseeksam oma erialal.
Töö
Olles hästi töötanud õppejõuna üle seitsme aasta kutse-täienduskoolides, anti Helmile
23.augustil 1943.a kesk-kutsekooliõpetaja kutsetunnistus aianduslike ainete alal.
1935-1936.a töötas Helmi Juuru alg-täienduskoolis õpetaja-praktikandina.
01.10.1937-01.10.1938 oli ta Kehtna Maatulundusühingu aiandus-mesindusringi assistent.
Töötas aiandusõpetajana Kehtna Kõrgemas Kodumajanduskoolis. Aastast 1956 Kehtna
õppe-katsemajandis puuviljakasvatuse brigadirina ning ehisaianduse õpetajana.
Hiljem asus õpetama puu- ja köögiviljandust, ehisaiandust ja taimekaitset Kehtna
Kolhoosiesimeeste Ettevalmistuse Põllumajanduskoolis.
1.augustist 1959. a töötas Helmi Undritz Kehtna sovhoosi aiandusagronoomina, hiljem
brigadirina. Helmi töötas heakorratöölisena kuni pensionieani ja veel kaua pärast sedagi.
Ühiskondlik tegevus
Helmi Undritz oli Kehtna algkooli vilistlaskogu asutajaliige, Ülemaalise Maanoorte Kehtna
ühenduse ringi juhataja, Eesti Aianduse ja Mesinduse Seltsi liige, Rapla Maakonna
Looduskaitse Seltsi liige.
Teda on autasustatud mitmete au- ja tänukirjadega.
Helmi elas ja töötas Kehtnas kogu oma elu. Oli Kehtna pargi hea vaim. Park ja selle eest
hoolitsemine asendas talle nii isiklikku elu kui ka perekonda.
Oma elu viimased nädalad märtsis 1993 veetis Helmi Undritz Kehtna turvakodus Kalbus.
Ta suri 24.märtsil 1993 ja maeti Järvakandi kalmistule perekonna matmispaika.

Istikuid
metsaomanikele
Ka tänavu on metsaomanikelvõimalik osta Rootsis kasvatatud 4aastaseid kuuseistikuid. Taime
hind on 2,35 kr ja ühes pakendis on neid 250.
Info ja tellimine märtsikuu jooksul tel
06281543, e-post: erametsa@eramets.ee
Samuti on võimalik osta kohapeal kasvatatud
kuuse-,männi, -kase ja -lepaseemikuid (ca
2aastased taimed) ning kuuseistikuid (4aastased
taimed). Hinnad kokkuleppel tootjaga.
Raplamaal tegelevad seemikute ja istikute
kasvatamisega Heiki Peterson (Lau küla, tel 051
33974) ja Hillar Aiaots (Vana-Vigala, tel (048) 97
892.
Teiste tootjate kohta saab teavet metsauuendusosakonnast Eda Tetlovilt tel 07 339 393
Kui taimi on vaja väga palju, võib mõelda ka
seemnete ostmisele ja taimed ise kasvatada.
Saadaval on hariliku kuuse (380-900 kr/kg),
hariliku männi (600-1100), arukase (300-400),
sookase (330), sanglepa (750-950), hariliku saare
(100), jaapani lehise (1300), euroopa lehise (1300)
ja ebatsuuga (1200) seeme.
Täpsem teave Maido Urbaselt metsauuendusosakonnast tel 07 339 397
MMK metsauuendusosakond asub Tartus,
Rõõmu tee 2, II korrus.
Kõikides antud valdkonna küsimustes annab
nõu ka valla eramatsanõustaja Luule Spalle
(vastuvõtt esmaspäeviti, tel samal ajal 75 660)

Erametsaomanike
nõustamine
Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt
projekti “Erametsaomanike nõustamine”
raames on metsaomanikel või maareformi
õigustatud subjektidel kuni 30. aprillini
2002a. võimalus saada KIKi kulul
nõustamist. Tellijal tuleb tasuda transpordi
eest.
Metsaomanikel tekib oma metsas tõenäoliselt hulgaliselt küsimusi ning probleeme:
• Kuidas ja millal majandada ühte või
teist metsaosa?
• Milliseid puid raiuda ja miks?
• Millised puud kindlasti alles jätta?
• Milline peaks olema mets pärast raiet?
• Kui suurt kaotust või võitu keskkonnale
ja rahakotile põhjustab teistsugune
raieaeg, puude valik ja kogus?
• Kas istutada uus metsapõlv või jätta
uuenemine looduse hooleks?
• Kellelt küsida nõu?
Metsaekspert OÜ on erapooletu metsakorralduse-, metsahindamise-, metsandusliku
ekspertiisi-, konsultatsiooni- ja koolitusfirma.
Kõige mahukamateks tegevusvaldkondadeks
on metsanduslikud konsultatsioonid, metsa
hindamine ja metsakorraldus.
Täpsem informatsioon:
Aadress: Kreutzwaldi 5 - 0A8 51014 Tartu
Tel/fax: 07 422355
Mob:
052 78913
Kodulehekülg: www.metsaekspert.ee
E-mail:
info@metsaekspert.ee
Kasutage soodsat võimalust!

Kultuur, omalooming
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Õpetaja Ebe Luige õpilased Valtu kooli
3. klassist mõtlevad-arvavad nii
Talvel on inimestel kohustus lindudele süüa
anda. Mõned inimesed on kadedad ja ei tee seda.
Talvel on minu lemmikpühad – jõulud! Peale
jõule tuleb uus aasta. See toob kaasa palju uusi
asju. Ka selle, et kevad algab ja lume asemele
tekib jää. PALUN OLGE ETTEVAATLIKUD!

Liivi DEDERER
Talvel on tore suusatada, uisutada ja
kelgutada. Tore on mäest alla vuhiseda! Ilmad
on tihti tuisused ja külmad, siis peab lindudele
korralikult süüa andma. Kui ilmad on aga väga
külmad, siis peavad lapsed toas mängima. Tore
aeg on pühad. Siis saab piparkooke teha ja
kodu kaunistada. Päkapikud ei unusta häid
lapsi ja toovad sussi sisse üllatusi. Õnneks ei
saa uue aasta tulekuga ka vaheaeg läbi. Õues
saab ehitada lumekindlust ja teha lumesõda.
Talvised miinuskraadid ei sega meil härmas
metsa ja lumist loodust nautimast, sest paksud
riided kaitsevad meid pakase eest. Telekast
vaatan huviga suusavõistlusi. Talv on üks
äärmiselt tore aastaaeg!

Grislin KALDOJA
Talv on ilus aastaaeg. Eriti siis kui on palju
lund ja ei ole väga külm. Mõnikord on puud
härmas ja kui päike paistab, siis lumi sätendab
imeliselt. Talvel saab õues suusatada, kelgutada
ja uisutada. Sulailmaga saab lumememme ja
lumeonni ehitada. Tuulised ja tuisused ilmad
mulle ei meeldi, siis ma olen toas ja loen
raamatut.

Kristi SARJAS
Talvel on kehalise kasvatuse tunnid ja
trennid spordimaja saalis. Kui ma trennist koju
lähen, siis on õues juba pime. Talvel on ka libe
jää, mille tõttu juhtub palju autoõnnetusi.

Marten JÕGI
Talvel on pikad ööd ja lühikesed päevad.
Õues on külm. Eile puhus tuul suure hooga ja
lund lendles katuselt maha. Lumi on valge –
valge ja ilus nagu muinasjutt. Katuseräästas on
palju jääpurikaid. Jõgi, mis on meie maja kõrval,
katab end jääga, aga jää all voolab ikka vesi.
Talv on väga kaunis aastaaeg.

Anelja TRUUMAA
KÄHKUÕUE!
Kiiresti lähme õue,
Tuul meil puhub põue.
Mütsi paneme pähe,
Kuigi õues lund on vähe.

Peeter ANNUS ja Karel SIIG
KOOL
Õues sajab laia lund.
Koolis algab peagi tund.
Lastel õpikud on läinud.
Neil on keegi vargil käinud.

Rain SAAR, Erkki PONKIN,
Maiko VIIGIPUU
TALVINE METS
Metsas langeb valget lund,
Karu magab talveund.
Metsas ammu pole käinud,
Enam jänest pole näinud.
Lumehelbed tiirlevad
Meie ümber keerlevad.

Marion SOOMRE,
Kätli VALBRIT,
Anelja TRUUMAA

TUND MIL LANGES LUND
Ammu pole lund näinud,
Aga linnud on juba läinud.
Kätte jõudis tund,
Mil langes vaikset lund.
Lapsed panid õpikud põue
Ning tormasid ise õue.
Kõigil oli õppida vähe,
Aga salm õpiti hästi pähe.

Marii LEINBERG, Liisa TAAL,
Triin TARKMEEL
KUI MINA OLEKSIN EESTI PRESIDENT
Mati Volmsen
· Laseksin vee ja elektri hinnad alla
· Tõstaks palka
· Teeksin töökohti juurde
· Teeks suurematesse linnadesse kinosid
· Tõstaksin pensioni
Marion Soomre
· Tõstaksin inimeste palka
· Teeksin kooli söögiraha odavamaks
· Laseksin uusi maju ehitada
· Suitsetamise eest määraksin trahvi
· Keelaksin ära narkootikumide müümise
Liivi Dederer
· Laseksin kõik halvad inimesed vangi
panna
· Teeksin kaupluste töötajatele kõrgemad
palgad
· Teeksin lastele palju kommivabrikuid
Kristi Sarjas
· Mina tahan, et inimesed ei suitsetaks ja
ei jooks palju
· Mina tahan, et kõigil on helkurid, et
autoavarii ei tuleks
· Ma tahan, et kõikidel oleks hea elada ja
on süüa
Liisa Taal
· Viskaksin kõik pätid ja kurjategijad
riigist välja
· Inimesed oleksid terved
· Maksame vaestele haiglakulud kinni
· Korjame kõik uimastid Eestist ära
· Paneme suuremad palgad inimestele
Triin Tarkmeel
· Laseksin riikidele uued nimed panna
· Maksaksin vaeste eest kulud kinni
· Muudaksin tähestiku järjekorda
· Laseksin teha suuremad rahatähed
· Laseksin uue koolimaja ehitada
Marten Jõgi
· Annetaksin koolidele valguse jaoks raha
· Ostaksin haiglatele arstiasju
· Teeksin suurpuhastuse Eestis
· Telliksin endale limusiini
Erkki Ponkin
· Kõigepealt tõstaksin palka
· Laseksin kõik vargad kinni panna
· Annaksin Eestimaale rohkem raha
Matis Aas
· Teeks korraliku piiri
· Annaksin käsu Lilleküla staadion korda
teha
· Laseks prahi ära koristada
· Annaks lastekodudele raha
Peeter Annus
· Ma käsiks kõik Eesti koolid korda teha
· Annaks käsu jagada jogurtit igale eesti
koolile
· Laseks kõik autoteed korda teha
· Tõstaks pensioni

· Keelaks ära suitsetamise
Marii Leinberg
· Annaks annetusi
· Hakkaks palka tõstma
· Looksin rohkem töökohti
· Annaksin vaestele raha
· Teeksin odavamad hinnad
Grislin Kaldoja
· Reisiksin Valtus ja muudes kantides
ringi
· Annaksin raha haridusele, et nad
muudaksid koolide elu
· Käiksin visiitidel (näiteks Columbias)
· Käiksin ka haiglates haigeid lapsi
vaatamas ja annetaksin haiglale raha

“NAINE, SA OLED OMA
TERVISE SEPP”
Algus 1. lk.

minek üks arutu ettevõtmine. See on suur shokk
meie põhjamaisele valgele nahale. Seega peab
väga arukalt enne minekut siiski kaaluma, kuidas
end kaitsta.
Dr Jaak Tälli kõneles tuberkuloosist.
Maailmas haigestub sellesse igal aastal 8 miljonit
inimest ja sureb 2 miljonit inimest. See haigus
ohustab ka naisi- 203 haiget naist ja 507 haiget
meest tuleb meil 100 000 elaniku kohta. Kõige
rohkem haigestuvad inimesed vanuses 35–50 a.
Haigus on väga ohtlik. Kontakti puhul haigega,
tuleb end lasta kontrollida. See on inimese enda
kohustus.
Prof Raivo Vokk rääkis sellest, mida naine sööb
ja mida ta võiks süüa.
Tänapäeval on toitumise viieks iseloomustavaks
sõnaks väikesemahuline, kontsentreeritud,
kiudainevaene, põhiliselt loomne ja rohkesti
töödeldud toit. Tuleb vältida kiirtoitu ja kasutada
tavalist normaalset toitu. Ei tohi unustada, et
söömiseks peab olema aega ja toitu tuleb
nautida. Vaja on jälgida taldrikureeglit. Ei tohi
unustada, et hommikul tuleb süüa kui keiser,
lõunal kui kuningas ja õhtul kui kerjus.
Dr Ursula Koorits rääkis valust ja selle võitmisest.
On loodud valukliinikud Tallinnas, Tartus ja
Pärnus. Kuidas sinna saab, seda teab perearst.
Keegi ei tohi kannatada valu. Rääkige oma
valudest kindlasti perearstile. Te ei ole üksi oma
valude ja kannatustega.
Psühholoog Taimi Elenurm pidas pika loengu
stressist. Seda kommenteerima ma ei hakka, sest
materjali on liiga palju. Põhiline on, et kui teid
vaevab “kummisääriku meeleolu”, siis on vaja
otsida abi stressi vastu. Ja ei tohi unustada, et
nädalas peab olema ÜKS PÜHA PÄEV.
Liikumisrõõmust rääkis pr Anne–Liis Leius. Ärge
unustage liikumist. Ärge tõuske hommikul kohe
voodist, vaid äratage keha üles erinevate
liikumisharjutustega. Tehke oma kehale seda
head. See aitab olla reibas ja tulla toime
igapäevase elu ja tööga.

Mare KÄPP,
Sotsiaalnõunik
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Õnnitleme
Märtsikuu juubilarid
60
Virve Kaljusaar
4.märtsil Ellamaa külas
Arne Terasmaa
8.märtsil Hertu külas
Helle Jõeäär
8.märtsil Kaereperes
Ants Truu
11.märtsil Ohekatku külas
Elvi Kollo
15.märtsil Ingliste külas
Lidia Budovskaja
19.märtsil Koogimäe külas
Mihkel Liba
31.märtsil Kaereperes
65
Ülo Mahlapuu
2.märtsil Ingliste külas
Mati Ehasalu
9.märtsil Keavas
Evi Palm
11.märtsil Keavas
Helve Viickberg
21.märtsil Lokuta külas
Aarne Pärt
24.märtsil Vastja külas
Elle Orav
25.märtsil Lelles
Heik Past
31.märtsil Kehtnas
Luule Past
31.märtsil Kehtnas
70
Evi Nõmmik
5.märtsil Eidaperes
Jogannes Timberg
12.märtsil Nadalama külas
Leida Männimägi
22.märtsil Kumma külas
Aleksander Nüganen
23.märtsil Eidaperes
Evi Kiristianova
24.märtsil Kehtnas
80
Maimu Loide
4.märtsil Sooaluste külas
90
Olga Õun
11.märtsil Ahekõnnu külas

Registreeritud
sünnid

Kristin Õispuu
30.jaanuaril Kastna külla

Teated, kuulutused& õnnitlused
93
Leida Leppik
25.märtsil Valtu-Nurme külas
Aprillikuu juubilarid
60
Ene-Liis Velberg
2.aprillil Lelles
Heldur-Mihkel Kase
4.aprillil Kalbu külas
Erich Uusallik
5.aprillil Kehtnas
Elmar Teral
10.aprillil Lelles
Maret Kesküla
17.aprillil Kehtnas
Aavo Aasamets
24.aprillil Rõue külas
Ellen Räime
25.aprillil Käbikülas
65
Lemmi Linnas
1.aprillil Kaereperes
Milvi Vitsberg
4.aprillil Eidaperes
Harri-Illar Tendal
10.aprillil Kaereperes
70
Aleksandr Pavlov
3.aprillil Kehtnas
Uno Sarapuu
29.aprillil Kehtnas
80
Jaan Põldsaar
13.aprillil Eidaperes
85
Liidia Reinväli
6.aprillil Lelles
Kaarel Kõrtsini
30.aprillil Kumma külas
90
Alma Demjanova
20.aprillil Lelles
91
Elsa-Johanna Hagen
21.aprillil Lelles
93
Ida-Marie Aud
3.aprillil Haakla külas

KOGU PERE POOD
KEHTNAS
ootab ostjaid
E-R 10-18, L 10-15
Sissepääs Kehtna
tehnikumi punase
ühiselamu tagauksest.
Müügil kasutatud
tööstuskaup, kodukaup,
tehnika, riided ja jalanõud.
Iga päev lisame uut kaupa!
Olete alati teretulnud!
Tel 051 42 709

Raina Kobbin
11.veebruaril Lokuta külla

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

AS Eesti Post
Pärnu Postkontor
teatab
Seoses ümberkorraldusega teenindusvõrgus on AS Eesti Post
Pärnu Postkontor välja töötanud
igale külale oma sihtnumbri.
Sellega kaasneb ka Teie sihtnumbri muutus.
Kuni 01.juulini 2002.a. jääb
paralleelselt uuega kehtima ka vana
sihtnumber.
Ahekõnnu 79111
Nõlva
79112
Selja
79113
Eidapere
79003
Ellamaa
79011
Kenni
79012
Mukri
79013
Saarepõllu 79014
Reonda
79015
Lelle
79002
Kastna
79016
Lalli
79017
Palasi
79018
Paluküla
79019
Põllu
79020
Lokuta
79006
Haakla
79021
Koogiste
79022
Kõrbja
79023
Info kõikidest sihtnumbritest
lähimast postkontorist.

Lõikan viljapuude oksi
Tel 98 414, 055 688 239.
Enn Viitkar

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
invaühingu liikmed!
Ootame Teid
27.märtsil kell 13
Kehtna klubisse.
Mare ja Tiiu

****
Ostan Kehtnas, Lelles või mujal
1-4toalise korteri.
Tel 056 562 020
Indrek

TAIMEKAITSEVAHENDITE
JA
VÄETISTE
MÜÜK
Vajadusel:
*Väetustarbe määramine
*Kauba kojuvedu
*Seemnete müük

Tähelepanu
Rapla Politseiprefektuuri
anonüümne vihjetelefon on
92 916

Registreeritud surmad
Leida Valinu
(24.04.1912 - 01.02.2002)
Põllu külast
Tõnis Kutsar
(12.04.1939 - 09.02.2002)
Kaereperest
Aleksander Budovski
(04.07.1940 - 08.02.2002)
Koogimäe külast
Arthur Rinaldo
(22.12.1922 - 14.02.2002)
Lau külast
Emilie Vaiksaar
(06.08.1911 - 01.03.2002)
Lellest
Rosalie Kaljuvee
(07.03.1914 - 05.03.2002)
Lellest
IvanTšaban
(15.09.1940 - 08.03.2002)
Hertu külast
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