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Volikogule mõeldes

Volikogust võiks kirjutada sama kaua, kui
volikogu eksisteerib, sest mingid sündmused
ju toimuvad. Teeme nii, et räägime volikogusse
minemisest ja volikogus olemisest – on ju ühe
volikogu periood lõppemas ja eks siis järgmine
(see-eest POLIITILINE) ka algamas.
Enese kokkupuude volikoguga ja ausalt
öeldes ka vallaga toimus mõni kuu enne 1993.a.
valimisi ning, omapärane küll, aga täiesti
juhuslikult. Määravaks sai reaktsioon
telefonikõnele, mis kutsus huvi tundma
omavalitsuse valimistest. Kandideerisin ja kuna
teatud hulk vallakodanikke arvas mind sinna
sobivat, sattusingi volikogusse. Tänaseks olen
siis volikogus kolmandat perioodi ja nagu eluski
tekib asju ja olukordi, mida ise pead
enesestmõistetavaks, kuid need, kes ei ole
vahetus seoses, seda ei arva. Seepärast püüan
mõningad oma tähelepanekud paberile panna
(rõhutan, et need on isiklikud ja ei pretendeeri
absoluutsele tõele).
Alustan mitteteadmisest. Ei tea miks, aga nii
see on, et meie valla volikogudes on tasakaal
paigast ära: kui elus on õrnema soo esindajaid
üle poole, siis volikogus on suhe kuni viis korda
väiksem. Miks? See fakt paneb ja ta peabki
panema mõtlema, sest kui tihti oleks vaja naistele
omast intuitiivset tunnetust meeste reaalse
mõttekäigu vahele, et tehtud otsus oleks asjalik

ja mitte ainult korraldaks, vaid ka parandaks meie
suhteliselt nõrka ühiskonda. Nõrk ta ju on, sest
meie lapsed kipuvad minema tarkust omandama
aina kaugemale ja kaugemale, kuid kahjuks ei leia
nad põhjust, et kodukohta tagasi tulla. See
mõjutab kindlasti elu korraldust maal. Ühe
põlvkonna vähene esindatus ei saa kuidagi
positiivne olla ja elu korraldamine
distantsjuhtimisega tulemust ei anna.
Seega volikogu tuleb valida nende hulgast,
kes on maale jäänud. Ei saa sugugi väita, et meil
pole tegusaid ja tublisid naisi-mehi, kuid miski
ikka probleemi tekitab. Kõik need tegusad
inimesed on tihti ennast üle koormanud ja see
pärsib volikogu tööd. Võiks ja ka suudaks teha
rohkem, aga aeg saab otsa. Sel hetkel tekib tahe
volikogu võrrelda riigikoguga: seal inimesed on
palgalised ning ei pea elatist teenima muu
tegevusega. Võrdlus võrdluseks, kuid see ei vii
kuhugi, sest ei saa ju ometi kogu rahva raha
seaduste kirjutamiseks ja elu juhtimiseks ära
kulutada. Tuleb lihtsamaga hakkama saada ning
mõningatel asjadel pikemalt venida lasta – aja
jooksul saab kõik tehtud: ei jõudnud meie,
jõuavad järgmised. Küsimuseks jääb vaid: “On`s
aeg absoluutne või suhteline...?”
Volikogusse sattumise kohta võiks ju teha
küsitluse. Näiteks, kust said informatsiooni või
mis inspireeris....? Esimest korda volikogusse
jõudnuna oled täis optimismi kohe ja kiiresti
midagi ära teha, kuid varsti-varsti saad aru, et
kiiresti teha pole midagi. Tehtud on enne sind,
tehakse sinu ajal ja tehakse ka pärast sind. Kogu
tegevus on rahuliku sammuga ja ainuke väärtus
on eesmärk, kuhu tahetakse jõuda. Kahju, kui
see eesmärk ähmane on või kui ta sootuks
puudub. Siinkohal tahaks öelda positiivse
hinnangu valimiste poliitilisteks muutmisele.
Valimisliidud on küll kodanike koostöö grupid ja
neil on enamasti tegevussuunad valimisperioodiks olemas, kuid parteide töösuundadega
tegeldakse hoopis rohkem ja nende arengusuundades on lõppeesmärgid hoopis selgemaks
mõeldud kui valimisliitudel. Vahe on vaid grupi
suurusel.
Volikogule tuleks kasuks, kui “kaadri
voolavus” poleks nii suur. Igal valimisel
vahetuvad umbes pooled volikogu liikmed ja
uued liikmed vajavad tervet esimest aastat tööga
tutvumiseks ja sisse elamiseks, teisel aastal on
töö kõige sisutihedam, kolmandal aastal
kiputakse juba uusi mõtteid uuteks valimisteks
koondama ja need, kes ei leidnud volikogust seda,
mida otsisid, muutuvad küllaltki passiivseteks.
Tegelikult oleks vaja ka kohalike valimiste
valimisperiood viia nelja aastani. Samuti annab

volikogusse kandideerijate eelnev väljaõpe, mida
volikogu sisuline töö tähendab ja mida neilt
oodatakse, väga suure plussi, sest iseõppimine
jääb ära ja kohe saab alustada sisulise tööga.
Kuigi alguses kirjandi stiiliga alustatud jutuke
on lõpuks välja vedanud mõtete väljaladumiseks,
ei sega see mind lõpetuseks tänamast kõiki
volikogu liikmeid, kellega on õnnestunud mitmete
volikogude kestel tööd teha ning tänu ka
vallakodanikele, kes läbi valimiste on usaldanud
meid valda juhtima. Ja jõudu kõigile sel sügisel
kandideerijatele, aeg hakkab sinnamaale jõudma,
et tuleb vallakodanikele selgeks teha, miks just
SINA pead kuuluma volikokku, kes juhib meie
valda.

Tõnu TEDER,
Vallavolikogu esimees

Poiss mängis kitarri
Perroon oli lage, ta ühelt poolt tee
käis kauguses kutsumas koitu
ja teiselt poolt tee, nagu ikka käib see,
tõi loojuva päikese loitu.
Ei, ootajaid murdu ei olnud siin eal,
kui kusagil mujal ehk ongi,
üks poiss istus üksinda puupingi peal,
võis arvata oodates rongi.
Ja polnud ses midagi narri,
et poiss mängis oma kitarri.
Küll saabusid rongid, külla lahkusid taas,
küll tormasid siia ja sinna,
tuul piletiprahti neist keerutas maas,
poiss laskis neil tulla ja minna.
Ta sõprade suu tõotas tundmatuid maid,
nad kutsusid teda Pariisi,
poiss vaikis ja muheldes tinistas vaid
üht lõputut viisita viisi.
Kas oli ses midagi narri –
ta armastas oma kitarri.
Kord oli tal tüdruk, rong sellegi viis
ja enam tal tüdrukut polnud,
pink ükshaaval sõpradest tühjenes siis
kesk raua ja päikesetolmu.
Läks aega, läks aega ja peatusid käed,
kui silm enam keeli ei näinud,
siis selgus, et öö mattis orud ja mäed
ja viimased rongid on läinud.
Ning siis juhtus midagi narri –
poiss purustas oma kitarri.
/V.Beekman/
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Kallid
lapsevanemad
Kehtnas ja Lelles!
Palun andke lapse lasteaeda panemise soovist,
alates augustist- septembrist 2002a. teada juba
varakult – kindlasti maikuu jooksul. See on
väga vajalik, et lasteaia tööd paremini korraldada
ja kohti jätkuks kõigile soovijatele.
Vastavalt Vallavalitsuse poolt kinnitatud
“Kehtna valla koolieelsetesse lasteasutustesse
laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korrale”
on vaja lasteaia juhatajale esitada avaldus
hiljemalt 31.maiks, milles märgitakse:
1) lapse ees-ja perekonnanimi, sünniaeg,
isikukood;
2) lapsevanema(te) ees-ja perekonnanimi,
töökoht, amet, telefon;
3) lapse kodune aadress ja telefon;
4) laste arv perekonnas;
5) lapse lasteasutusse vastuvõtmise
soovitud aeg.
Info telefonidel 75 186 Kehtnas ja 98 346 Lelles
Lugupidamisega;

Katrin VELLESTE

Kallid
lapsevanemad!
Kehtna Lasteaed “Siller” on
kollektiivpuhkuseks suletud
25.juunist kuni 26.juulini 2002a.
Lapsed on oodatud lasteaeda jälle alates
29.juulist 2002a.
Lasteaia “Siller” kollektiiv soovib kõigile
kaunist suve!
Tähelepanu!
Lõpupeod lasteaedades toimuvad järgmiselt:
Kehtnas
29.mail kell 17.00 - “Võilille” rühm
30.mail kell 17.00 - “Karikakra” rühm
Lelles
31.mail kell 17.00

Kehtna aleviku elanike
mure – halb joogivesi – on
leidnud ajutise lahenduse
maaparanduskraavi avaneva
allika näol.

Vallavolikogu, vallavalitsus

VALLAVOLIKOGUS
Aprillikuu volikogu istungist võttis osa 16 liiget 19-st.
Arutati, otsustati.
Kuulati vallavanem Kalle Toometi informatsiooni vallavalitsuses tegevusest kahe volikogu istungi
vahelisel ajal. Vastavalt Kehtna aleviku Nooruse tänava ja Tallinn-Rapla-Türi maantee vahelise ala
detailplaneeringule nimetati sinna kavandatud tänav Kuuse tänavaks. Arutati Kehtna Valla Hooldekodu
andmist kasutusvaldusesse mittetulundusühingule Elupuu. Peale põhjalikku mõttevahetust anti
nõusoleku hooldekodu kasutusvaldusse andmiseks kümneks aastaks. Enne allakirjutamist
kooskõlastatakse leping volikogu revisjonikomisjoniga. Alustatakse uuesti intensiivset tööd valla
arengukavaga. Lahendati avaldusi, kuulati informatsioone.

VALLAVALITSUSES
09. 04. 2002
Vallavalitsus vaatas läbi ning rahuldas OÜ Triger – E tegutsemisloa, AS Raes alkoholi jaemüügi
ja kauplemisloa taotlused. Käsitleti valla hoolekodu üleandmist kasutusvaldusesse ning otsustati
probleem viia vallavolikogu ette. Kuulati vallavanema infot tulekustutus- ja päästetööde halduslepingu
sõlmimise kohta. Tegemist on Lokuta piirkonna vabatahtliku tuletõrjesalga poolt hallatava ala
kindlaksmääramisega. Kinnitati katastriüksuse moodustamine Koogimäe küla Uustalu vaba
põllumajandusmaa osas ning määrati neljale raske puudega kodanikule hooldajad.
23. 04. 2002
Kinnitati katastriüksuste moodustamine vabade metsamaade ja põllumajandusmaade erastamiseks
ning nõustuti Veelin Jugansoni poolt maa ostueesõigusega erastamisega. Vallavalitsus toetas valla
üldhariduskoolide parimate õpilaste preemiareiside transpordikulude tasumist ning valla laste
pärimusmuusikalaagris osalemist. Kinnitati Kehtna aleviku detailplaneeritud alale esimese kinnitu –
Kuuse 10 – moodustamine. Kuna Kehtna Kunstide Kooli ja Eidapere Kooli juhivad direktori
kohusetäitjad ning Lelle Põhikooli direktoril täitub ametiaeg, otsustati kuulutada välja konkurss
ametikohtade täitmiseks. Vallavalitsus andis tegutsemisloa FIE Aare Kuusk’ile, kes tegutseb haljastuse
ja metsanduse alal

Reet NERO

Notariaaltehingud vallas
Käesoleva aasta 1.veebruarist jõustus tõestamisseadus (RT I 2001, 93, 564) ja uus notariaadiseadus
(RT I 2000,104, 684; 200, 93, 564), millega muudetakse tõestamistoimingute vormistamise nõudeid.
Vastavalt notariaadiseaduse § 53 punktile 2 võib vallasekretär teha järgmisi tõestamistoiminguid :
1. Kinnitada dokumendi ärakirja ja väljavõtte õigsust ning allkirja õigsust;
2. Tõestada auto kasutamise ning pensioni, elatisraha ja toetuse vastuvõtmise volikirja.
Oluline muudatus on, et tõestatud või kinnitatud dokumentidest tehakse ainult üks
originaaleksemplar. Volikirja originaal jääb vallavalitsusse hoiule, volitajale väljastatakse sellest
algärakiri.
Tähtis on teada, et Eesti riigipiiri saab ületajale mittekuuluva autoga ületada ainult notariaalselt
tõestatud volikirjaga. Volikirja koostamiseks ja tõestamiseks tuleb vallasekretärile esitada volitaja
pass, volitatu juhiload ja pass ning auto tehniline pass. Asutusele kuuluva auto kasutamise
volitamiseks peab volitaja olema registrikaardile kantud juhatuse liige või omama eraldi notariaalset
volikirja asutusele kuuluva vara käsutamiseks.
Pass peab olema kaasas ka allkirja, väljavõtte või ärakirja tõestamisel. Vallasekretär ei kinnita
allkirju lepingutel, kokkulepetel jms, kui on tegemist rahalise nõude või tehinguga. Pole mõtet
pöörduda vallasekretäri poole allkirja kinnitamise sooviga, kui Jaan laenab Jürile raha või keegi
soovib oma pahategu teisele isikule rahaliselt hüvitada ning soovitakse selles kirjalikult kokku leppida.
Sagedamini esinevad allkirja kinnitused vallas on: äriregistrisse esitatavad avaldused, kinnistute
jagamise nõusolekud, lapsevanemate nõusolekud lapse ilma vanemateta välissõitudeks, abikaasa
nõusolek teisesele abikaasale abielu kestel omandatud auto müügiks jne.
Riigilõiv vallasekretäri poolt teostatud toimingute eest on järgmine: volikirja kinnitamine 30 krooni,
ärakirja ja väljavõtte kinnitamine 10 krooni lehekülg ning allkirja kinnitamine 15 krooni.

Reet NERO
Tervisekaitseteenistuse analüüsid on kinnitanud, et allikavesi on
joomiskõlblik.
Allikale on paigaldatud betoonraketis, millest oli võimalik vett ammutada.
Kuna tihti vett võeti allikast inimeste nõudega, mille puhtus oli küsitav, siis
GEORG LEOKIN ja MEINHARD LÕUNAT ehitasid raketisele katte ja monteerisid
sellele vee saamiseks toru.
Kahjuks lõhuti toru peagi ja hiljem võeti rakkelt ka kate.
Nüüd on Meinhard allikakatte uuesti taastanud.
Palve aleviku elanikele – ärge ise lõhkuge ja takistage ka teistel ehitatu
lõhkumist. Allikal olev kate kaitseb vett reostumise eest (teetolm, karjakoplisse
külvatud väetis) ja väldib vee võtmist juhusliku musta nõuga.
Leiame see paar minutit aega, mida võtab läbi toru voolava veega teie nõu
täitmine.
Aitäh Meinhard Lõunatile jälle korda tehtud allika eest.

Heik PAST

Elu, olu

Kehtna Mõisa OÜ
Kehtna Mõisa OÜ
tähistas 1. märtsil
oma viieaastast tegevustähtpäeva. Selle
aja jooksul on olnud
nii paremaid kui halvemaid päevi. Kuid
selgelt võib märgata
arengut paremuse
suunas. Paranenud on
põlluharimiskultuur ning seetõttu ka saagikus. 2001.a koristasime 3,6 tonni kuiva
teravilja hektarilt. Viimastel aastatel rajame
rohumaid 60...80 ha hooajal.
Kahel viimasel aastal on jõuliselt suurenenud
meie 300pealise lehmakarja piimaand, jõudes
2001.aastal 7500 kg-ni lehmalt.
Meie sigala on olnud pidevalt täidetud
sigadega – ca 2000 siga. On vähenenud sööda
erikulu juurdekasvu kohta. Suurenenud on sigade
tailihaprotsent. Seakasvatajad on suutnud
säilitada puhtatõulise peekontõugu sigade
aretusfarmi tiitli, mis võimaldab saada täiendavat
sissetulekut tõusigade müügilt.
2000.aastal lõpetati riigipoolne tellimus
kanatõugude jõudluskontrolli katsete kohta.
Seetõttu olime sunnitud koondama teaduri
ametikoha. Kanad munevad kanalas edasi
“kontrollimata”. Võrreldes eelnevaga on
kanakohti 2400 asemel 3600. Keskmiselt muneb
kana 280 muna aastas. Igal kevadel ostame
kanalasse uued noorkanad, tagamaks normaalset
munevust puurispidamisel.
Kehtna Mõisa OÜ lihatsehh-tapamaja on
suutnud säilitada oma toodangu hea maine. Kõik
tooted on valmistatud kohalikust värskest lihast.
Suur osa toodangust müüakse Kehtnas osaühingu oma “Tiigi” kaupluses (Lasteaia 5).
Kaupluse läbimüük on aasta-aastalt suurenenud.
Palju remonditöid tehakse ära oma töökojas.
Seal saavad paljud traktorid, autod, põllutöömasinad ja farmiseadmed põhjaliku remondi ning
vajaduse korral ka ümber ehitatud. Väiksemad
ehitustööd tehakse samuti oma tööjõuga.

Kevad Inglistel
On hiirekõrvus valged kased,
ja tahenevad külateed.
Kõik õitsvad oksad longu laseb,
noor toomingas me pargiteel.
Seal lõoke lõõrib – kevad, kevad,
ja traktor künnab põllumaad.
Kõik kraavid rõõmsalt vulisevad,
ja kaldalt jõkke kohavad.
Meie siin, Ingliste pargis, teeme hoolega
koristustöid, et oleks ilusam vaade endale. Ja ka
teistele, möödujaile, ilusam vaatepilt.
Kurvastab ainult see, et kõik inimesed ei
armasta korrashoidu looduses. Täna riisud
puhtaks, aga homme juba purukslöödud pudelid,
tühjad suitsupakid ja paberid igale poole maha
visatud. Endale jääb vaid tunne – prügi tuleb
selleks ära koristada, et uus jälle peale mahuks.
Inimesed – ärge loopige puhtale pinnale oma
roisku! Austame oma Ingliste parki ja meid
ümbritsevat loodust. Meie endi silmailuks on
paljud külaelanikud siin vaeva näinud. Jäägu pargi
ilu igale möödujale ikka kauaks kestma!

Silva SEMENI IN

Osaühingul on kaks kuivatit. Ühes kuivatatakse seemneteravili ja raps, teises söödateravili.
Söödateravili läheb kõik oma veistele ja sigadele
ning kanadele söödaks. Müügiks läheb
toidurukis ja raps.
Alates 2001.aastast valmistame kogu jõusööda Kehtnas, mis võimaldab paremini
kontrollida sööda kvaliteeti ning kokku hoida
jõusööda veokulusid.
Kehtna Mõisa OÜ on suutnud oma tegevusega olla kasumis, millest lõviosa on
investeeritud uutesse masinatesse-seadmetesse,
tagamaks konkurentsivõimelise tootmise
jätkamise võimaluse.
Kehtna Mõisa OÜ annab tööd 70-75 põhikohaga töötajale, kelle tubli töö tulemusena
olemegi saavutanud eelpool nimetatud tulemused. Hooajatööde ajal oleme kasutanud ka
ajutist tööjõudu.
Eesti Vabariik on oma seadustega püstitanud
tõsise katsumuse ka põllumeestele seoses
Euroopa Liitu astumisega.
Käesoleval aastal teostame remondi veisefarmi piimaruumis, lihatsehhis-tapamajas,
kaupluses, munalaos. Leian, et need remondid
midagi olulist meie toodete kvaliteedile juurde ei
anna. Kuid ilma remondikulusid tegemata ei tohi
piima müüa, loomi tappa, lihatooteid valmistada
ja müüa ning kaupluses müügitegevust jätkata.
Veidi kaugemas tulevikus on keelatud talvel
sõnniku vedamine põllul asuvasse patareisse. Et
neid nõudeid ja seadusi täita, tuleb Kehtna Mõisa
OÜ töötajatel teha palju tööd ja kulutada hulga
raha. Tõenäoline on uue veisefarmi rajamine.
Tänan kõiki Kehtna Mõisa OÜ koostööpartnereid, maade rendileandjaid, vallavolikogu
ja vallavalitsust mõistva suhtumise eest meie
töödesse-tegemistesse!
Soovime kogu vallarahvale palju tervist ja
jõudu meie kodude säilitamisel!

Märt RIISENBERG,
Kehtnas Mõisa OÜ
juhatuse esimees

REPLIIK
Raamatukogu ei ole pank,
ramatukogus on karmid turvanõuded
Avalikud internetipunktid on loodud
avalikuks kasutamiseks, kus võivad internetti
kasutada kõik inimesed, kes seda soovivad.
Kehtna raamatukogu internetipunktis aga
teatakse täpselt, et inimeste alla ei kuulu alla
12aastased lapsed, kes tuleks saata arvutitest
võimalikult kaugele, et nad midagi nässu ei
keeraks.
Huvitaval kombel sõlmis pank aga juba
7aastase kliendiga internetipanga kasutamise
lepingu. Ehk teavad targad tädid Kehtna
raamatukogus (ja võib-olla teisteski internetipunktides) seletada, kuidas need pangad ikka veel
vee peal püsivad.

Oh saaks see remont ükskord läbi
Alates 2000. aasta märtsist ilutseb Kehtna
Elamu makseteatistel rida “antennivõimendi
remont”. Seetõttu pole ka midagi imestada, et
Kehtna aiamaapoolses otsas korralikku TV3 pilti
ammu enam nähtud ei ole. Remondivad ju. Ehk
saavad kunagi kordagi.
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Lokutal tegutseb
OÜ Remfakt
Osaühing Remfakt – remonditöökoja, farmide ja
kuivatite teenindamine – moodustati 1991.aastal
Lokuta kolhoosi reorganiseerimise käigus. Tööd
anname 15 inimesele.
Tänaseks on meie põhitegevusalaks muud
põllumajandusteenused. Ära on jäänud farmide
teenindamine, sest igaüks püüab ja saab ise
hakkama. Endiselt osutame teenuseid remonditöökojas. Hilissuvel-sügisel kuivatame ümbruskonna rahva ja ka kaugemalt käijate vilja. Saaki
on võimalik hoiustada meil. Samal ajal on põldudel
kaks meie kombaini.
OÜst Remfakt on võimalik tellida autotransporti puisteainete veoks, ekskavaatorit, frontaaltõstukit ja teehöövlit. Lokuta piirkonna vallateed
on meie hooldada.
Viimastel aastatel oleme hakanud rõhku
panema bussiteenustele. Teenindame ühte
maakonnaliini ja ühte valla õpilasliini. Üks buss
on pidevalt puidufirma käsutuses, üks on
juhusõitudel. Juhusõitude suuremateks tellijateks
on koolid, lasteaiad ja ettevõtted-asutused. Üsna
pea algab ekskursioonide aeg. Püüame täita kõik
tellijate soovid.
Kokkuvõtteks – püüame hakkama saada
igasuguste töödega, mida meile pakutakse.
Soovin kõigile tegusat kevadet ja kaunist
suve.

Eno HERMANN

Lokuta tuletõrje
selts pole kadunud
Mittetulundusühing Lokuta Vabatahtlik Tuletõrje Selts on ametlikult loodud eelmise aasta
juunis. Ametlikult just sellepäraste, et tegelikult tegutses see juba märtsist 2001, sellest
ajast, mil kaotati Päästeametile alluv Lokuta
komando.
Meie kasutada on vallale kuuluv tuletõrjeauto,
mis tegelikult on Lokutal olnud juba kolhoosiajast.
Eelmise aasta juuni alguses käisime koos Lelle
tuletõrjujatega esindamas Kehtna valda maakonna tuletõrjevõistlustel. Lokuta ja Lelle võistkondade pääs sellele üritusele oli aga suure
küsimärgi all kuni võistluste alguseni. Meid ei
olnud ametlikult olemaski ja lellekatel põhikirjast
sõna “tuletõrje” puudu. Õnneks olid ametnikud
siiski mõistvad ja võistlustele meid ikka lubati.
Aga kuhu jäi Päästeteenistusele kuuluv Kehtna
komando?
Ka sel aastal tahame tuletõrjevõistlustel
osaleda. Plaanis on kaasata ka Noorkotkad. Oleme
nende nõusoleku juba saanud.
Ühe tegevusaasta jooksul on meil olnud kuus
väljasõitu. Suurem kahjutuli on ära hoitud. Sellest
järeldame, et meil on oma piirkonda tuletõrjujaid
vaja.
Ühendust saab meiega võtta telefonidel
056 628 031 – Jaan,
050 55 341 – Eno ja
72 522 – OÜ Remfakti kontor.

Eno HERMANN
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Põhikool

Kehtna Põhikool tähistas oma 159. sünnipäeva
Jälle on käes kevad: päike teeb kõrgemaid kaari,
loodus elab taassünni ootuses, koolilapsedki
teavad, et varsti on käes suvine vabadus. Kehtna
Põhikoolile tähendab aprill tavakohast
kiiretempolist aega. 30. aprillil on Kehtna kooli
sünnipäev, seekord siis juba 159.
Korraldasime aupäeva sellel aastal veidi
teistmoodi: keskendusime pidulikkusele ja
õppimisele.
Traditsiooniliseks on saanud direktsiooni
vastuvõtt, kuhu klassijuhatajate ettepanekul
kutsutakse kõige tublimad õppurid – need, kelle
tunnistusel pole “kolmesid”, algklassides ka
“nelju” üldiselt mitte. Et ka koolielus laste hääl
rohkem mõjule pääseks, tahtsime õpilastelt
väikest kokkuvõtet meie kooli positiivsete ja
negatiivsete külgede kohta, mida oma töö
paremaks muutmisel arvesse võtta.
Õpetajad panid ühiselt pead tööle ja pakkusid
lastele aastapäevaks välja vaba valiku tunni.
Kõigi soovide järgi talitada muidugi ei olnud
võimalik, teatud eelistusi arvesse võtta küll.
Lapsed valisid nuputamise, kujutava kunsti,
meisterdamise, tantsimise, arhiivi avastamise,
soome keele õppimise, arvutisaladuste,
sportimise, muinasjutu, inglise keele, looduse
uurimise, mälu teritamise ja puutöötunni vahel.
Laste arvamused peale tundi olid positiivsed.
Algklassid pühendasid ühe tunni aastapäevajooksule. Kõik vaprad raja läbinud
mudilased said pärast suu magusaks, et kulunud
energiat taastada.
Aulas tähistas kogu koolipere kooli sünnipäeva piduliku kontsert-aktusega. Et meie lasteja mudilaskoori ning rahvatantsurühma on ees
ootamas laulupeo ülevaatuse konkursid, siis oli
neil võimalus end “peaproovil” näidata.
Aupäeva aktus on igal aastal ka kokkuvõtete
tegemise koht tublide õppurite esinemisest
väljaspool oma kooli seinu. Tänukirjadega peame
meeles neid, kes Kehtna kooli nimel on edukalt
esinenud nii maakonnas kui ka vabariigis. Sellel
aastal kujunes esiletõstetute nimekiri hästi pikaks.
Tooksin siin kõigile valla elanikele lugemiseks
meie tublimad koos maakondlike saavutustega
ära (vabariikliku tunnustuse puhul on see eraldi
märgitud).
Jaan Mölder 8.a matemaatikaolümpiaadil 5.
koht, võistkondlikult 3. koht
Riin Velleste 8.a matemaatikaolümpiaadil 3.
k., võistkondlikult 1. k., omaloomingu konkursi
auhind
Anni Mäeots 8.b matemaatikaolümpiaadil
võistkondlikult 1. k., korvpallivõistkonnas 1. k
Kille Kallaste 8.a matemaatikaolümpiaadil
võistkondlikult 1. k., korvpallivõistkonnas 1. k
Siim Olesk 8.a matemaatikaolümpiaadil 6. k.,
geograafiaolümpiaadil 6. k.
Miko Allikmäe 8.amatemaatikaolümpiaadil
võistkondlikult 3. k
Keilo Luisk 8.b matemaatikaolümpiaadil
võistkondlikult 3. k., geograafiaolümpiaadil 7. k.,
vabariiklikule õpilastööde näitusele väljavalitud
töö
Anu Pedaja 7.b matemaatikaolümpiaadil 1.
k., “Nuputa” viktoriini võistkondlik 1.k., eesti
keele ja kultuuri viktoriini võistkondlik 1. k,
geograafiaolümpiaadil 3. k., vabariiklikule
õpilastööde näitusele väljavalitud töö
Ly Ferenets 7.b “Nuputa”
viktoriini
võistkondlik 1.k. geograafiaolümpiaadil 7. k.,

emakeeleolümpiaadil 7. k.
Mariann Sulg 7.b “Nuputa” viktoriini võistkondlik 1.k., geograafiaolümpiaadil 5. k., vene
keele olümpiaadil võistkondlik 3. k., korvpallivõistkonnas 1. k.
Teele Kundla 7 b matemaatikaolümpiaadil 3.4. k., eesti keele ja kultuuri viktoriini võistkondlik
1. k., geograafiaolümpiaadil 6. k., vene keele
olümpiaadil 3. k., omaloomingu konkursi auhind
Mariana Padjus 6.b matemaatikaolümpiaadil
2. k., “Nuputa” viktoriini võistkondlik 1. k., vene
keele olümpiaadil 2. k.
Maarja Männik 6.b “Nuputa” võistkondlik 1.k.
Rebeka Grossfürst 5 b “Nuputa” võistkondlik
1.k., õpilastööde näitusel äramärgitud töö
Ruslan Svistunov 5 b “Nuputa” viktoriini
võistkondlik 1.k.
Marelle Sulg 2. Nädalise matemaatikaviktoriinil 1. k
Karl Tõnissoo 8.aajaloo-olümpiaadil 5. k.,
tubli mälumängija
Raido Sildoja 8.a tubli mälumängija, vabariiklikul jalgpalliturniiril 1. k.
Johannes Haasma 8.a tubli mälumängija,
mitmekülgne ja tubli sportlane
Lauri Kipper 8.a tubli mälumängija, vabariiklikul jalgpalliturniiril 1. k.
Liisi Mölder 5.a eesti keele ja kultuuri viktoriini võistkondlik 1. k.
Triin Kiolein 9. eesti keele ja kultuuri viktoriini
võistkondlik 1. k., tubli mälumängija
Elina Randoja 9. eesti keele ja kultuuri
viktoriini võistkondlik 1. k., tubli mälumängija
Kaisa Läänerand emakeeleolümpiaadil 5. k.
Laura Tõnissoo 9. eesti keele ja kultuuri
viktoriini võistkondlik 1. k., tubli mälumängija,
saksa keele olümpiaadil 2. k.
Alo Dupikov 9. vabariiklikul jalgpalliturniiril
1. k.
Tõnis Kaukvere 9. vabariiklikul jalgpalliturniiril
1. k.
Cathy Kalberg 6.b vene keele olümpiaadil
võistkondlik 2. k., omaloomingu konkursi auhind
Ott Olesk 6.b omaloomingu konkursi auhind
Kristina Schults 5.a omaloomingu konkursi
auhind
Mihail I tsuk 9. mitmekülgne ja tubli sportlane
Vitali I t uk 9. mitmekülgne ja tubli sportlane
Kai Klandorf 7.bC-klassi korvpallivõistkonnas Eesti meister
Mari Riisenberg 7.b korvpallivõistkonnas 1.
k. maakonnas, C-klassi korvpallivõistkonnas
Eesti meister
Tarvo Andres 7.a vabariiklikul jalgpalliturniiril
1. k.
Toomas Kivimägi 6.b vene keele olümpiaadil
võistkondlik 2. k., õpilastööde näitusel
äramärgitud töö
Geidi Miilmann 6.a vene keele olümpiaadil
võistkondlik 2. k.
An•ela Avzalova 6.a vene keele olümpiaadil
3. k.
Svetlana Frolova 9. õpilastööde näitusel
äramärgitud töö
Kristin Kutser õpilastööde näitusel
äramärgitud töö
Tarvo Vilu 5.a õpilastööde näitusel
äramärgitud töö
Martin Lelle 7.b õpilastööde näitusel
äramärgitud töö
Maksim Rozgonjuk 5.b õpilastööde näitusel

äramärgitud töö
Dmitri Tammet 8.b vabariiklikule õpilastööde
näitusele väljavalitud töö
Jaanus Zoobel 5.b “Vigurivänt” vabariiklikel
võistlustel maakonna võistkonna koosseisus
Siim Kiolein 5.b “Vigurivänt” vabariiklikel
võistlustel maakonna võistkonna koosseisus
Laura Piiper 4.a vabariiklikule õpilastööde
näitusele väljavalitud töö
Kaisa Simon 4.a õpilastööde näitusel äramärgitud töö
Ann Vellesalu 4.a õpilastööde näitusel äramärgitud töö
Ilvi Padjus 4.a õpilastööde näitusel äramärgitud töö
Karli Lehter 4.a õpilastööde näitusel äramärgitud töö
Kerli Paimre 4.a õpilastööde näitusel äramärgitud töö
Henri Pent 1. õpilastööde näitusel äramärgitud
töö
Kaspar Simon 1 õpilastööde näitusel äramärgitud töö
Raido Paaslepp 9.v a b a r i i k l i k u l
jalgpalliturniiril 1. k., mitmekülgne ja tubli
sportlane
Aleksandra Gont arova 8.a mitmekülgne ja
tubli sportlane
Raido Karjane 6.b mitmekülgne ja tubli
sportlane
Mihkel Reino 6.b mitmekülgne ja tubli
sportlane
Ilusat kevadet kõigile ja vastupidavust
õppeaasta lõpetamiseks.

Aime KLANDORF

Metsa istutamas
Ühel koolipäeval küsis meie bioloogiaõpetaja,
kas me ei tahaks minna metsa istutama, ja me
olime kõik nõus.
Väljasõit pidi toimuma 15. aprill hommikul kell
10.00. Kõik olid sellega väga rahul, sest neljast
koolitunnist sai ära.
Esmaspäeva hommikul oli küll natuke vihma
sadanud ja kõik oli märg, aga päev tõotas tulla
sademeteta. Meid bussiga kohale sõidutatud,
jagati kõigile labidad, töökindad ja istikud. Meie
klass pidi umbes ühe hektari suuruse ala
puuhakatisi täis istutama. Maapinda oli
tõmmatud vaod, kuhu pidi iga 1,5 meetri järele
ühe männiistiku maasse kasvama panema. Mina
ja minu paariline istutasime kaks vagu täis. Mõned
õpilased kippusid küll virisema, aga muidu läks
kõik ilusasti ja me jõudsime tööga oodatust hulga
varem valmis.
Töö juhendajateks olid Vahastu metskonna
töötajad, nad olid üpris sõbralikud ja tegid palju
nalja.
Lõuna ajal toodi meile ka suppi ja saiakesi
ning saime kõhud täis. Et buss pidi alles tunni
aja pärast tulema, hakkasime jalgsi Kehtna poole
kõmpima.
Koju jõudnud, oli hea meel, et saime puid
istutada ja sellega ka 14.-20. aprillini toimunud
üleriigilist metsanädalat tähistada.

Miko ALLIKMÄE,
Kehtna Põhikooli VIII a klassi
õpilane

Kool
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Kehtna koolis on tragid lapsed

Toivo NIINEMETSAfotod
Tore on, kui lapsed ainult raamatutarkusi taga
ei aja, vaid oma head tahet ja õpitut ka reaalses
elus kasulikult rakendada saavad. Õpetaja Meeli
Jänes on igal aastal olnud aktiivselt valmis kaasa
aitama ümbruskonnast inimkonna lohakuse ja
muu tegevuse kõrvalmõjude jälgede likvideerimiseks. Nii on meie õpilased koos temaga sel
kevadel väljaspool kooli kahel korral loodust
aidanud.
15. aprillil käisid Kehtna kooli 8a klassi
õpilased Keava mõisa taga metsa istutamas. Töid
juhatas RMK Vahastu metskonna metsaülem
Peeter Kask. Õpilased istutasid 2,5 tunniga 1 ha
metsa. Õpilaste jaoks oli selline töö esmakordne
ja nad tegid seda väga hoolega. Lisaks istutustööle said lapsed teada palju huvitavat metsa,
metskonna ja metsatööde kohta. Peale tööd

maitses soe supp ja saiake väga hästi. Metsaülem
ootab lapsi appi ka maikuus ning õpetaja Meeli
Jänesel on koos lastega kavas seda ka teha.
18. aprillil käisid Kehtna 7b ja 8b klassi
õpilased Keava Linnamäge koristamas. Lapsed
tassisid Linnamäe nõlvadelt oksarisu lõkkesse.
Alguses olid kõik väga hakkamist täis ja tassisid
üksipäini oksi, hiljem avastati, et ühenduses
peitub jõud ja võeti mäenõlvale ahelikku. Kui
kilplased vedasid puid mäkke selleks, et neid sealt
nii lihtne alla veeretada oli, siis seekord asus
lõkkeplats just mäe otsas. Loomulikult oli poistel
olemas suurepärane võimalus oma jõu demonstreerimiseks.
Puhkepauside ajal istusid lapsed lõkke ääres
ja kuulasid maakonna muinsuskaitseinspektorilt
Aili Petersonilt ja kohalikult talumehelt Kalju

Laanelt huvitavaid andmeid Keava linnuse,
muistse asula ja suviste väljakaevamiste kohta.
Nähti ka, et peale sinilillede õitses Linnamäe
nõlvadel näsiniin ja et talus on imearmsad
loomakesed - t int iljad.
Töö tehtud, said lapsed süüa perekond Laane
valmistatud koogikesi ja valla poolt toodud
saiakesi ning juua teed.
Ja ühest kurvast asjast veel. 5 klassi lapsed
koristasid sügisel koolimaja taguse metsatuka
sinna veetud olmeprahist ja olid tõepoolest
kevadel üsna nördinud, et taas tuleb otsast alata.
Saan lastest täiesti aru, sest lähematest majadest
on taas oma kodust prahti metsa alla - ja ka kooli
lõkkeplatsile – toodud: alates ülejäänud kartulitest kuni autodeni. Kas ei oleks majaomanikel ja
prügitekitajail aeg prügivedajatega lepingud
sõlmida? Kas ei oleks aeg hakata mõistma, et
oleme kõik rohkem väärt kui eluks prügistatud ja
lagastatud keskkonnas? Tehkem parem kogu
Kehtna korda.

Toivo NIINEMETS
Kehtna Vallavalitsuse
keskkonnateenistus tänab Kehtna
Põhikooli VII b ja VIII b klassi
õpilasi, kes käisid abiks Keava
linnamäge koristamas.

Kallid lapsevanemad!
Tutvustame teile võimalusi, mida
Kehtna Kunstide Kool pakub valla
lastele eelolevaks õppeaastaks:
· Neil, kes soovivad õppida pillimängu, on
võimalus valida kahe eriala vahel: klaver ja
kitarr. Soovitav vanus õpingute alustamiseks
klaveri erialal on 8-10 a., kitarri erialal 9-11 a.
· Lauluhuviliste laste jaoks tegutseb

laulustuudio. Sinna ootame uusi lapsi vanuses
6-10 a.
· Kunstihuvilised lapsed saavad õppida
kunstiklassis. Sinna võtame vastu õpilasi
vanuses 7-13 a.
Musikaalsuse katsed laulustuudiosse ja
pillierialadele toimuvad 27. ja 28. mail kell 18.00

kooli ruumides. Ette valmistada üks laul.
Kunstiklassi soovijail palume helistada tel
75 221 või tulla kohale.
Lapsevanemad! Kinkige oma lastele
võimalus sisustada vaba aega loovalt ja
huvitavalt.
Kooli aadress: Lasteaia 5, Kehtna.
Täiendav info tel 75 221 või 053 909 113
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Sport, külalised

Pikk päevatee Kohtla-Järvele tasuti kullas
Tänavused kadettide vanuseklassi kreekarooma maadluse Eesti meistritiitlid jagati välja
Kohtla-Järvel, vanas maadluskantsis, kust igat
masti tippmehi sirgunud – siinkirjutajagi
kohtus üle mitme-setme aasta oma kunagise
põhikonkurendi Jüri Tiidoga, kes antud
võistlusel kohtunikuametit pidas.
Pole midagi öelda, mõnele mõjub töö ja
treening hästi – järjekordse Eesti meistritiitli
Kehtnasse tõi kehakaalus kuni 54 kg maadelnud
Artur Rassmann. Artur maadles kindlalt, hoidus
vigadest ja keskendus väga hoolikalt ja muidugi
väga suur tahe õigustada enda Eesti koondise
kandidaatide hulka arvamist. Kui selline häälestus
võistlusteks muutub tavapäraseks, on ka
paremaid tulemusi oodata. Vahetult peale
võistlust saime treenerite nõukogult kutse
Põhjamaade Meistrivõistlustele, jälle tuleb tööd
teha – Kehtnas on juba nii Põhjamaade meistritiitel

Vastastikused õnnitlused meistritiitel kuulub nii Artur
Rassmannile kui ka Leon Reitsakule.
kui ka “hõbemedal”, nimelt Siim Riisenbergi
auhinnakapis ja vaevalt ta oma kamraadidelegi
allahindlust lubab.
Veel ühe tiitlivõistluste medali võitis meie
juunior Denis Stahnevit kehakaalus kuni 69 kg.
See oli Eesti meistrivõistlustel üks tugevamaid ja
konkurentsitihedamaid kehakaale. Et üldse
medaliheitlusse sekkuda, tuli Denisil veerandfinaalis alistada selle kehakaalu tippmees tartlane

· 3. Kehtna Valla
Koolide
Spordimängud

Denisilt tahavad kõik teada, kuidas
pronksmedal tuli.
Veiko Järviste. Äärmiselt põnevas ja tehniliselt
heatasemelises mat is Denisil see ka õnnestus.
Kohe järgnes poolfinaal, kus napp paremus jäi
vastasele. Jäi veel viimane kohtumine, mis
otsustas pronksmedali omaniku. Pikk ja raske
“teekond” seljataga – ei tohtinud otsustaval
hetkel end käest lasta ja Denis saigi hakkama,
kindlalt, kuid mitte ülekaalukalt tuli võit, 3. koht
ja pronksmedal.
Väärilisi treeningupartnereid Denisil Kehtnas
pole, neid käime aeg-ajalt Tallinnast ja mujaltki
otsimas. Kätteõpitud käsivarre pöördheidet
harjutame Jõustiku Majas peegli ees, kummipael
keskküttetorustiku külge kinnitatud (noh, kas
pole töestatud keskkütte eelis elektrikütte ees).
“Pronksimees” ise pajatab:“Olen oma
maadlusega rahul sel turniiril, kõik mis tegin, läks
täkke. Peamine, et kõik mat id olid korralikud,
isegi kaotatud poolfinaal… . Olen õnnelik, et olen
maadlusega seotud. Isa tõi mind jõmpsikana ega
lubanud alustatut pooleli jätta. Hiljem sain sellest
isegi aru,et kohe korraga kõike kätte ei saa, et
poolik töö ei kõlba kuhugi ja koostöös treeneriga
saigi edasi mindud.
Maadlus on osa minu igapäevaelust, teisiti
ette ei kujutagi. Soovin noortele tegijatele visa
hinge ja suurt töötahet.”

Vallavalitsusel olid külas Kaisa Rantanen ja Maija-Liisa Kammari Soomest
sõprusvallast Sauvost

said maha peetud, nagu juba traditsiooniks
saanud, Valtu Spordimajas ja ujulas. MTK suur
buss oli võistlejatega Valtusse jõudes
valmistajatehase poolt antud külggabariidid
suuresti ületanud, sest treenitud poistel,
tüdrukutel, kes täis võistluslusti ja piiritut
võidutahet, oli raske kammitseda ülekeevat
energiat,et seda piiratud mahuga omnibussi ära
mahutada.
Võisteldi traditsioonilistel aladel, mis valitud
nii, et võistlusvõimalusi oleks võimalikult
paljudel. Loomulikult ei saa Ingliste algkool välja
panna üheksandate klasside köieveovõistkonda.
Kuid nende nöörisikutajad näpsasid teise koha
suurte koolide ees 1.-2. klasside konkurentsis.
Sel aastal tuli teatevõistlused välja mõelda ja
kokku panna Eidapere koolil – sai väga
kaasakiskuv heitlus. Suur tänu neile. Järgmisel
aastal lasub hea teatevõistluse koostamise
vastutus Lelle koolil. Nagu ikka – punkte taga ei
aja, alade võtjad koolid saavad autasuks rosinaga
saia e. kringli, millise võib kohe nahka pista,
õpetajale on ka killuke lubatud. Tuletaksin
siinkohal meelde,et võistkonnad võiksid välja
tulla ikka oma lipu, loosungi või logoga ja aastal
2003 ootame võistkondadelt mõnerealist
sõjahüüdu või laulukest. HEAD NUPUTAMIST
JA TREENIMIST SIIS!

XV Kehtna Liud
Meie traditsiooniline maadlusturniir tõi taas
Eesti noorte maadlejate sekka elevust. Siin
saavad võistluskogemusi nii tipptegijad kui ka
esimesi samme maadlusmatil astujad. Meie
praegused esimaadlejad Denis Stahnevit ja
Artur Rassmann olid taas tasemel. Artur võitis
uuesti Eesti MV finaalivastase, Denis lõpetas
võistluse efektse 5-punktilise ülerinna heitega.
Meie poiste tulemused satellitturniiril ja
rasvaselt trükitud kohad on saavutatud
“KEHTNA LIUD” põhivõistlusel:
1.koht MARTIN KUTSER
2.koht EGERT LAAS
1. MARGO VEELAID
2. MIHKEL KÜRSA
3. RAIMOND LEPISTE
1. TAAVI LINDMAA
3. MICK PEDAJA
1. SIIM KATKOSILT
2. MAX TREVE
3. TIM TREVE
-35kg 3. MIHKEL BABTSENKO
-39kg 3.PAVEL VITITIN
-55kg 1. ARTUR RASSMANN
-60kg 2. KARL TÕNISSOO
-75kg 3.KALLE LEPISTE
-66kg 1. DENIS STAHNEVIT
Tüdrukute vabamaadlus:
1.KATI ZOOBEL
2.ANN VELLESALU
3.MARILIN MIILMANN
3.KRYSTIN KÄES
Parimate tervitustega:

Leon REITSAK
autori fotod

Kultuur
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Emadepäev on ka vanaemadepäev
Valtu kooli 4. klassi õpilaste lood
oma vanaemadest
Minu vanaema nimi on Urve. Ta on väga
lahe. Ta elab mulle lähedal, Kaereperes ja see
on hea, sest vabal ajal saan ma sinna minna. Ta
küsib minult, kuidas mul koolis läheb. Mina
ütlen alati:”Hästi!” Ta annab mulle ka kommi,
kui ma seal käin. Temal on alati minu jaoks
aega.

Kaisa LAURIMAA

Mu Noti vanaema kutsume me
Notimammaks. Ta pärisnimi on Eha Parve. Kui
olid jõulud, kinkisime talle mobiili, sest ei tea
kunagi, kuskohas ta parajasti tööl on. Ta käib
tööl ujulas ja piimakombinaadis. Ujulas on ta
natuke kurjemaks läinud, sest ta peab jälgima,
kuidas ujujad ujula reeglitele alluvad. Suvel
töötab ta veel aiandis. Ta on tubli, et ta jõuab
päris vanalt mitmes kohas tööl käia.

Annika OLEV

Minu vanaema on väga hea. Ta õpetab meile
ka mõningaid häid kombeid. Ta on minu isaema.
Vanaema ei käi enam tööl, sest ta on juba vana.
Kuid mitte väga vana. Ta on juba mõningad
valud, nagu ikka vanadel inimestel.
Tähtpäevadel tuleb ta meile külla, aga ta
teeb ka enda juures pidusid. Need on toredad.
Suvel ma käin tihti vanaema juures. Me käime
aiamaal koos tööd tegemas. Korjan marju.
Mulle meeldib mu vanaema väga, ta on mulle
armas.

Raili ROMANOVSKI

Mulle on mu vanaema väga kallis, sest ta on
mind õpetanud ja kasvatanud. Kui isa tööl on,
olen ma vanaema juures. Mu vanaema nimi on
Elsa. Elsa on juba 75-aastane. Me käime
vanaemaga suvel mõnikord Hiiumaal (isa tuleb
ka kaasa). Meil on üheskoos väga tore.

Triin PÄRGMA

Mul on tore vanaema. Ta nimi on Asta. Mõni
puhkepäev ma käin tema juures. Ta annab palju
komme, aga ega ma ainult kommide pärast seal
ei käi. Ta teeb hästi süüa. Mulle maitsevad eriti
supid. Enne munadepühi peitis ta meile
okolaadi. Igale lapsele väikese “Jõmmu”

okolaadi.
Mu vanaema on mulle väga armas. Ma ei
kujuta ette kui ta ära sureks. Ma nutaksin siis
nii palju.

Eneriin PALANDI

Minu vanaema nimi on Õnne. Ta on
heasüdamlik memm ja sõbralik. Alati aitab ta
mind. Ta on minu isaema, see minu kallis
vanaema. Me teeme igasuguseid asju koos. Kui
ma haiget saan või on midagi juhtunud, siis ta
lohutab mind alati ja hoolitseb mu eest. Ta teeb
mulle alati minu lemmiktoitu, mis on
friikartulid ja lemmikjooki kokteili. Mul on tore
vanaema. Ta elab Kaereperes Kase majas. Seal
on alati nii rahulik.

Tõnn TEETS

Minu vanaema nimi on Aili. Ta elab Kummas.
Ta on tore vanaema. Temal on lehmi, põrsaid,
kanu ja üks kutsikas nimega Rex. Rex ei ole
aastanegi.
Meie käime igal nädalavahetusel vanaemal
külas. Siis saan Rexiga mängida.

Raiko BAIKOV

Minu vanaema on väga lahke. Kui ma tema
juures olen, tõstab ta alati toidu mulle ette. Minu
vanaema söödab mul alati kõhu väga täis. Minu
vanaema nimi on Aili ja ta on 73-aastane.

Lauri LASNER

Minu vanaema on hea. Ta teeb krõbedaid
praekartuleid, mis emal ei tule nii head välja.
Ta teeb häid viineripirukaid ja õunapirukat.
Vahepeal annab ka muud head. Vanaema nimi
on Milvi ja ta elab Keavas. Mulle meeldib seal
olla.

Jaano PÄRNSALU
Vanaema palju jõuab,
aed meil täis on lilli.
Toiduks kasvatab ta tomateid ja tilli,
siis veel koob ja küpsetab.
Vanaema kallis, armas – seda mina tean.
Aga miks ta kohta “VANA” ütlema ma pean?
See ei ole üldse nii,
seda mina tean.

Kaupo KUUSEMÄE
Kogunud õpetaja Anne
ARCHIPOV.

Meie õpetajad-juubilarid Valtu
Põhikoolist
* Meie klassijuhataja EVE-MAI LAURIMAA
ja 50-aastane! Seda küll ei taha uskuda, sest ta
on nii kena, habras ja noor.
Õpetaja Eve-Mai on muusikaõpetaja. Meie
arvame, et ta on tugev muusik, sest tema õpetatud
laulud tulevad alati hästi välja ja laulukonkurssidelt on nii mõnigi esikoht näpatud. Ta
juhendab mitmeid muusikaringe. Talveõhtutel oli
väljas juba pilkane pimedus, kui õpetaja Eve-Mai
oma jalgrattal koju sai sõita.
Aga meiega on ta hädas. Aina muretsema
peab. Ime, et tal veel halle juukseid pole! Teda
kohe ärritab meie viitsimatus õppida ja lohakas
ülesannete täitmine. Kahju, et me niisugused
oleme. Ehk läheme vanemaks ja targemaks.
Tegelikult saame me päris hästi läbi ja ühiselt
on meenutada nii mõnigi tore asi (ekskursioonid,
jõuluõhtud, üllatuste tegemine…).
Palju õnne, meie õpetaja Eve-Mai!
Pea ikka vastu!
Liina SCHMIDT
Ave RHEDE
VIII klass

* Veebruaris tähistas Valtu Põhikooli õpetaja

VEERA MAHLAKAS oma 50.sünnipäeva.
Õpetaja Veera on Valtus õpetajaks olnud 27
aastat. Õppinud on ta matemaatika õpetajaks, kuid
seda ainet on ta õpetanud vaid töö algusaastatel.
Enamuse ajast on ta olnud vene keele õpetaja ja
hetkel on ka klassijuhataja meile, lõpuklassile.
Õpetaja Veera on väga hea inimene ja õpetaja.
Ta teeb alati kõik, et õpilased õpiksid ja saaksid
häid hindeid. Ka aineolümpiaadidel on Valtu lastel
hästi läinud. Klassijuhatajana on ta veel parem,
lausa võrratu! Kuigi vahel muretseb liiga palju,
aga tänu temale saame me alati oma asjadega ja
klassile antud ülesannetega hakkama. Meil on
väga hea meel, et meil selline õpetaja on. Ja et ta
on alati niisugune olnud, näitab seegi, et juba
kooli lõpetanud ei unusta õpetajat tema
tähtpäevadel.
Loodame, et õpetaja Veera peab oma elus veel
palju juubeleid! Ja et tal ikka tuleks õpetada häid
lapsi (nagu meie oleme!).
Mari KALDA
Areenika TAMMISSAAR
IX klass

Emale
Eesti ema on karm põhjamaa naine, kus loodus
ei paita ega hellita, kus olevikku ja tulevikku tuleb
luua visa ja lakkamatu tööga.
Kümneid ja kümneid inimpõlvi on eesti ema
töötanud mehe kõrval – põllul, merel, heinamaal,
luues väärtusi tulevastele põlvedele. Voki
vurisedes, peerutule valgusel on ta õpetanud oma
lapsi tähti veerima, heinakaart kaarutades laulnud
neile hällilaulu, olles nii kandnud edasi meie
rahvaluulet, rahva traditsioone ja oma rahva
kangelaslikku minevikku põlvest põlve.
Alatasa loovana, kujundavana, kasvatavana
liigub ta eeskujuna välejalgselt oma perekonna
keskel, jagades võrdselt hoolt nii perele kui karjale.
Kalevi kaasa Linda, Punasoo Mari, Vargamäe
Krõõt on vaid koondkujud tuhandetest ja
tuhandetest naistest, kes on kandnud edasi elu
siin Maarjamaal, on ennastsalgavalt ja pisaratega
saatnud inimpõlvede vältel oma poegi sõjateele,
valvanud kodu ja asendanud mehi, kus iganes
vaja ja kus iganes nõudis aeg.
Hommikul esimesena, õhtul viimasena on
kajanud nende jalaasted lauda ja tare vahet, veel
hilja õhtul on tallanud vokki nende jalg peretoas,
kui kogu pere on suikumas sügavat und.
Töö- ja murevaod tõsises näos, hellus
karedais kätes, nii on meie esiemad kandnud
hoolt, et ei lakkaks olemast meie rahvas, et kestaks
elu järeltulijate kaudu, et teostuks meie rahva
saatus. Tänu eesti emale on püsinud meie rahvas
vitaalsena, tänu temale on pärandunud
järeltulevatele põlvedele kõrgemad aated,
rahvuslik enesehindamine, töökus ja visadus.
Kodu sümbolina, kodu hea hoidjana on eesti
ema hoidnud koos perekonda, hoidnud kodu
kaudu koos rahvast. Kodu on koht, kuhu igatseme
lähedalt ja kaugelt tänu emale, kes annab kodule
sisu, kelleta kodu on tühi.
“Millal maksan memmevaeva!” – kui palju
tänu peitub neis sõnades.
Kevadel, kaunimal aastaajal, maikuu teisel
pühapäeval toome Sinule lilli emake ja seame
aukohale Sinu nime.
Püüdkem olla meiegi oma esiemade väärilised.

Alda HINDREMÄE

Leili Rennebaum on
juubilar
Väga nõudlik ja samal ajal vähenõudlik – need
on isikuomadused, millega Kehtna kooli
kauaaegset matemaatikaõpetajat, praegust Keava
eakate juhti oskan iseloomustada. Väga nõudlik
oma õpilaste ning iseenda kohustuste, vähenõudlik isiklike vajaduste suhtes. Selle väite
tõestuseks võiksid sajad kunagised õpilased
esitada näiteid õpetaja tohutu energia ja ajakulu
kohta. Aineõpetuse piires tegi õpetaja isiksust
arendavat tööd, valmistas lapsi ette eluks,
kasvatas “tiibu”. Kes seda mõistis ja soostus
tegema koostööd õpetajaga, on kesk- ja
kõrgkooliski rasketel hetkedel tunnetanud
“Rennekalt” saadud asendamatut kasu. Sügavale
salajasse, silmadesse, südamesse jäävad
sädemed särama.
Ka praegu, 15 aastat peale ametitöö lõppu,
omab Leili kindlameelsust ja jõudu oma
eakaaslaste toetamiseks ja julgustamiseks. Oma
jõu ammutab ta säästvast eluviisist. Leili-sugune
inimene on just see õige olema teistele nõuandjaks
ning abistajaks, sest tema oskab ühitada vajadusi
ja võimalusi.
Soovime õnne ja tervist.
Kolleegide ja Keava eakate nimel

Meeli TOOME

Valla Vaatleja 8

Teated, kuulutused& õnnitlused

Õnnitleme

Kallis õpetaja Reet Reinola!
Oled õunapuuõite valgus,
mitte lõpp, vaid alati algus.
Et iga hommik sulle rõõmu kingiks
Oled kastaniküünalde roosa,
ning muudaks argipäeva peoks.
ja kokku nii luule kui proosa.
Sul õnne olgu igas aastaringis
Oled sireli kohev sülem,
ja kõik su soovid saagu teoks.
nii üllas, siiras ja ülev,
60
pääsusilmade lillakas silm
Urve Heinsoo
ja Eestimaa tujukas ilm.
16.juunil Kalbu külas
Oled hurmav kui piibeleht,
Stanislav Rjahhovski
oled ainulaadne, oled eht.
21.juunil Koogiste külas
Õnnitleme juubeli puhul!
65
Armastusega endised õpilased
Zoja Konovalova
Kehtna põhikooli viimasest Sinu
5.juunil Kehtnas
klassist ja praegused õpilased
Elga Meresmaa
MTK-st
7.juunil Lelles
70
Leili Irene Rennebaum
Noorte tervistava puhkuse
2.juunil Keavas
korraldamiseks
Hans Järvela
pakume suveks tuusikuid
5.juunil Saksa külas
(osamaksuga 420 kr)
Uno Juurup
järgmistesse laagritesse:
26.juunil Kehtnas
· Treppoja Noortelaager –
75
6 – 12-aastastele
Ella Vavulskaja
13.juuni – 22.juuni,
6.juunil Lelles
· Urumarja Noortelaager –
Kalju Saldu
7-15-aastastele
22.juunil Lelles
1.august – 10.august.
80
Tuusikuid on piiratud kogus,
Jelena Riippinen
kiirematel on seega suurem
15.juunil Eidaperes
võimalus neid saada. Teatage oma
Miralda Tamm
soovist tel 75 357 15.maiks.
29.juunil Kehtnas
Mare KÄPP
85
Aleksandra Berngardt
4. mail korraldatud ohtlike
7.juunil Keavas
jäätmete kogumisreid kujunes
94
oodatust edukamaks. Selle tõttu ei
Voldemar Pärn
suutnud kogujaauto väljakuulu10.juunil Käbikülas
tatud kellaajaks jõuda Kaereperre

Registreeritud
sünnid

ja Inglistele. Vabandame kõigi
inimeste ees, kes ootama pidid ja
kannatuse kaotasid. Veel sel aastal
loodame kogumisringi korrata nii
Kaereperes kui ka Inglistel.
Kehtna Vallavalitsuse keskkonnateenistus tänab Eno Hermanni ja Mihkel Oviiri osutatud abi
eest.

Ülari LUISK

Mark Lutkov
18.märtsil Eidaperre
Britta Pappel
26.märtsil Kaereperre
Aap Muromägi
3.aprillil Selja külla
Morten Karjus
4.aprillil Kehtnasse
Marten Lepiste
4.aprillil Rõue külla
Kevin Kaarel Prazeres Rita
5.aprillil Kehtnasse
Õie Ellen Agu
16.aprillil Linnaaluste külla

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
Müün tomatitaimi.
Tel 98 414, 055 688 239.
Enn Viitkar

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

Kehtna Majandus- ja
Tehnoloogiakool
võtab 2002. õppeaastal õpilasi vastu järgmistele
erialadele:
Põhikooli baasil
Keskkooli baasil
• kokk 3,6 a
• ehitus 3 a
• maamõõtmine 2,6 a
• masinate remont 3 a
• energiamajandus 2,6 a
• arvutid ja arvutivõrgud 4 a
• toitlustusteenindus 2 a
• infotehnoloogia (erivajadustega õpilastele) 3 a
Kooli 1 79001 Kehtna Raplamaa
tel: 048 75 246 faks: 048 75 260
e-mail: kehtnamtk@kehtna.edu.ee
www.kehtna.edu.ee
Lahtiste uste päev on 29. mai kell 11.00
Koolil on 3 õpilaskodu, raamatukogu, staadion, lasketiir,
võimla, 4 arvutiklassi ning interneti püsiühendus ka
õpilaskodus. Üür õpilaskodudes on 60 – 80 kr kuu.
Toitlustamiseks on kohvik/söökla, lõunasöögi keskmine hind
20 kr.
Kehtna MTK osaleb Euroliidu haridusprogrammides, mille
raames õpilastel on võimalus viibida välismaal praktikal.
Kehtna MTK-s saadud haridusega lööd elus läbi!
Pakume tööd
Otsime Aumet AS Kaerepere
tootmistsehhi suvel algavale
pidevale tööle meestöölisi.
Töö mitmes vahetuses ja
libiseva graafikuga
Nõudmised: hea tervis ja
nägemine, alkoholiga mitte
liialdamine
Registreeruda vestlusele
telefonil 969 020 või 051 62 770
Lisainfo koduleheküljelt
www.aumet.ee
****
Ostan “piruka”-Moskvit i IZ
2715, võib olla ka kastiga, võib
olla ilma dokumentideta.
Tel 051 907 808

15.juunil kell 12
toimub Ingliste pargis
järjekordne

MAAKONDLIK
KÜLAPILLIMEESTE
KOKKUTELEK,
kus osalema
kutsutakse kõiki küla
laulu- ja pillimehi.
Eelregistreerimine
tel 051 934 179.
Kuulama, vaatama ja
hindama oodatakse
vallarahvast siit ja sealt
nurgast.

Kohtumiseni Inglistel!

Tuleme kokku 23.mai õhtul!
Kehtna aleviku toimkonna
moodustamise juhtgrupp kutsub
kõiki Kehtna elanikke avalikule
suurkoosolekule Olee
kohvikusse
neljapäeval, 23.mail kell 19.
Paneme paika aleviku
toimkonna/nõukogu/vms (muu
hulgas otsustame ka nimetuse).
****
Vallamajas on oma
koguperenäituse üles seadnud
meile hästi tuntud kunstnike
perekond Randjärv-Berlokko.
Tulge vaatama.

Registreeritud surmad
Gaston Sammel
(10.08.1934 - 12.04.2002)
Hertu külast
Leida Teiverlaur
(26.07.1916 - 16.04.2002)
Linnaaluste külast
Aleksander Zuravlev
(31.01.1941 - 20.04.2002)
Põllu külast
Nikolai Tuhkanen
(24.02.1925 - 27.04.2002)
Kehtnast
Karin Jaansalu
(29.09.1918 - 26.04.2002)
Lellest
Hilda Aas
(26.10.1905 - 05.05.2002)
Lellest
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