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Ära mine metsa! Suur tuleoht!

Järvakandi Peetri kirik
29. mail kogunes Järvakandi Peetri kirikusse
hulk inimesi, kel kõigil üks mure - mure kahe
aasta pärast 150 aastaseks saava kiriku pärast.
Kohal olid õpetaja Mihkel Kukk, Rapla
koguduse juhatuse esimehe kt. Raivo Erm,
Kehtna vallavanem Kalle Toomet, Järvakandi
koguduse juhatuse esimees Rein Ranne, juhatuse
liikmed Aino Hein, Tõnu Saar, Vello Veetam ja
veel terve rida suuremaid või vähemaid ametimehi.
Arutusel oli kaks probleemideringi: mis
saab kirikust ja mis saab kogudusest.
Lühike ringkäik kirikus näitas, et kirik laguneb,
laastavalt on mõjunud majaseen, mis tänaseks
tundub küll tagasi tõmbunud olevat,
väljavahetamist vajab vähemalt üks kellatorni
tugipost, osaliselt sise- ja välisvoodrit, kirik vajab
väljast värvimist.
Kirikuskäijaid on vähe - tavateenistusel 5-6
inimest, needki enamasti juba kõrges eas.

Rahvarohkem on kirikus suurtel kirikupühadel,
surnuaiapühal, mil enamasti tasutakse ka
kirikumaksud. Aktiivsemalt leiab kirik kasutamist
matusetalituste läbiviimisel. Kirikuskäijate arv
vähenes oluliselt, kui Järvakandi alev sai oma
kiriku, kaasa aitas ka bussikasutuse mitmekordne
kallinemine.
Seni on kiriku lahtihoidmise eest hoolt
kandnud Järvakandi alevi inimesed, kellele see
on muutunud ülejõukäivaks. Küllap on see
mõistetav: oma kirik vajab hoolt, tegijaid vähe,
lisaks transpordiprobleemid. Seepärast
pakutaksegi kirikut Rapla kogudusele, kelle
abikogudus ju Järvakandi sõjaeelsel perioodil oli.
Koosolek leidis, et vähemalt kuni järgmiste
kirikuorganite valimiseni tuleks säilitada endine
olukord. Järelejäänud aja jooksul tuleb leida
kohalikke inimesi, kes kiriku saatuse vastu
ükskõiksed ei ole. Kindlasti on sellised inimesed

olemas - nad tuleb ainult üles leida. Selleks
otsustati koostada küsitlus - leht, mida levitatakse
surnuaiapühal, mil enamik kirikuga seotud inimesi
on kohal. Ka arvati, et peale surnuaiapüha järgset
armulauda võiks kirikus pidada väikese
kõnekoosoleku - ikka selleks, et ideesid saada.
Kiriku remondi osas leiti, et tuleb koostada
remondi eelarve, saamaks ülevaadet, kui suurte
summadega tegu. Silmnähtavalt ei jätku selleks
Kehtna valla lubatud 100000.- kroonist.
Kogudusele on kiriku remondiks annetatud
11000.- krooni. Leiti, et tuleb otsida sponsoreid,
kes nõus kirikut toetama. Sellised on olemas ja
mõned ka teada.
Teadmisega, et probleemid on selged, mindigi
laiali - loodetavasti saadud ülesandeid täitma.

Tõnu SAAR
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Ära mine metsa!
Suur tuleoht!
KEHTNA VALLAVALITSUSE
MÄÄRUS
28. 05.2002 nr 3
Metsade ajutine sulgemine
Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1994, 12,
200; 19, 340; 72, 1263; 84, 1475; 1995, 16, 228; 17,
237; 23, 334; 26–28, 355; 59, 1006; 97, 1664; 1996,
36, 738; 37, 739; 40, 773; 48, 942; 89, 1591; 1997,
13, 210; 29, 449 ja 450; 69, 1113; 1998, 28, 356; 59,
941; 61, 984; 1999, 10, 155; 27, 392; 29, 401;75,705;
2000,51,322; 2001, 82,489;100,643; 2002,29,174)
paragrahvi 6 lõike 3 punkti 1 ja metsaseaduse
(RT I 1998, 113/114, 1872; 1999, 54, 583;
82,750;2000,102,670 ) paragrahvi 32 lõike 3 ning
seoses erakordselt suure tuleohuga keelata:
1. Metsa kasutamine puidu saamiseks,
kõrvalkasutuseks, jahinduseks, teadus- ja
õppetööks ning puhke- ja meelelahutustegevuseks.
2. Võõras metsas viibimine
3. Määrus jõustub 01.juunist 2002.a.

Maakorraldusteenistus teatab
·Vabariigi Valitsuse määruse eelnõus määratletakse tähtajad õigustatud subjektidele maa
tagastamise toimingute lõpuleviimiseks.
Eelnõu kohaselt tuleb kõigil, kes on õigustatud
subjektiks tunnistatud enne 1.jaanuari 1995.a
(meie vallas oli selleks ajaks omandireform
praktiliselt lõpetatud) maa tagastamise toimingud
(avaldus maa tagastamiseks, subjektide vahelised
kokkulepped maa jagamise soovi korral, subjekti
surma korral nõudeõiguse pärimine, maamõõtjal
mõõdistamistoimiku vormistamine ja katastrile
esitamine) lõpetada 1.novembriks 2002.a. Kui
nimetatud tähtajaks maad ei ole tagastatud, võib
õigustatud subjekt taotleda tähtaja pikendamist,
näidates ära takistavad põhjused ja esitades
tõendid nende olemasolu kohta. Kui vallavalitsus
leiab, et toimingute tegemata või lõpetamata
jätmine ei olenenud õigustatud subjekti tahtest,
pikendab ta tähtaega maa tagastamise toimingute
lõpetamiseks. Kui näidatud takistavad põhjendused ei ole mõjuvad või õigustatud subjekt ei
taotle tähtaja pikendamist, loeb kohalik omavalitsus isiku nõudest loobunuks ja lõpetab
korraldusega tagastamismenetluse.
·Vastavalt Maareformi seaduse § 23¹ ja § 23²
avalikustab Kehtna Vallavalitsus vabad
põllumajandus- ja metsamaad. Plaanid ja
maatükkide registreerimise lehed on tutvumiseks välja pandud Kehtna vallamajas (Pargi
tn 2, Kehtna alevik) maakorraldaja ruumis
alates 5. juunist kuni 5. juulini 2002.a.
Avaldusi vabade maade erastamiseks
võetakse vastu samas alates 6. juulist kuni 6.
augustini.
Maakorraldaja vastuvõtuajad esmaspäeval ja
reedel 9.30-12 ja 13-16.30
·Vallamajas on avalikuks aruteluks välja
pandud Kehtna aleviku Staadioni tänava ja selle
ümbruse detailplaneering, mille on koostanud
OÜ Valtu Projekt.

Vallavolikogu, vallavalitsus
Volikogu liikmete
istungitest osavõtt
Toimunud on 31 volikogu istungit. Nendest
osavõtt on järgmine:
Tõnis Blank
30
Rein Haggi
27
Viktor Ivanov
16
Rein Järvik
26
Tõnis Kurisoo 30
Ago Kuus
28
Tiit Leier
28
Eevi Mahoni
30
Mati Michelis
16
Tarmo Murel
23
Kaja Mõtsnik
31
Toivo Niinemets 30
Märt Riisenberg 23
Harry Smitt
21
Tõnu Tedre
30
Tenno Teets
17
Ülo Treial
29
Asendusliikmetena kinnitati volikogu
koosseisu: Eero Kalberg mais 2000, kes 24-st
toimunud istungist on osa võtnud 20-st, ja Tiit
Sullakatko jaanuaris 2001, kes 17-st istungist on
osa võtnud 14-st.

Vaba aeg
kuulub meile!
Vaba aeg on selline naljaks asi, mille mõned
inimesed kulutavad olelemisele ja teised
tegutsevad aktiivselt nii, et seda on lausa raske
vabaks ajaks nimetada.
Alates eelmise aasta sügisest on Kehtna
vallas olemas vabaaja komisjon, mis peaks
kureerima kultuuri- ja sporditegevust vallas. Enne
seda oli üks ühine kultuuri- ja hariduskomisjon.
Minu nägemuse järgi võime vallas jagada
vabaaja tegevust pakkuvad organisatsioonid
kaheks. Esimesed on valla eelarvel olevad
raamatukogud, kultuurimajad ja spordiasutused
ning teiseks on kodaniku algatusel põhinevad
seltsid, ringid ja spordiklubid.
Nüüd mõned mõtted, kuhu on jõutud või mis
suunas võiks proovida edasi liikuda.
Valtu spordimaja on saanud mitmeid investeeringuid, hoonet on renoveeritud ja remont jätkub.
Vald peaks nüüd otsustama, milline on selle objekti
kõige ratsionaalsem majandamise vorm. On see
vallaasutus, mittetulundusühing (MTÜ) või
äriühing? Tuleks läbi arvutada kõigi erinevate
omandivormide plussid ja miinused ning kulukus,
siis saaks otsustada, kas jätkata samamoodi või
muuta juhtimist, mis võiks kokku hoida kulusid.
Kes teab, ehk jõuavad ettepanekud veel sellele
volikogule.
Raamatukogud, mis asuvad kõigis suuremates
asulates, ei ole saanud üle oma finantseerimisraskustest. Positiivne on suund, mis on ka valla
uues arengukavas kirjas, et raamatukogud ei
oleks pelgalt raamatuhoidlad, vaid kujuneksid
asulates universaalseteks infokeskusteks, kus on
ka internet ja parem info valla kohta. Samuti on
eesmärgiks külaraamatukogude ja kooliraamatukogude ühendamine. Kas ja kuivõrd hästi see
suudetakse rakendada, sõltub paljuski juba
järgneva volikogu võimalustest ja ka tahtmisest.
Komisjon on käinud ka välja idee luua
finantseerimise korraldamiseks Kehtna valla

VALLAVOLIKOGUS
Volikogu tuli kokku 21. aprillil. Istungist võttis
osa 17 volikogu liiget, puudus 2
Alustuseks
kuulati
vallavanema
informatsiooni vallavalitsuse tegevusest viimasel
kuul. Vabariigi Valitsuse poolt tehtud
Alkoholiseaduse muudatustega on nüüdsest
sätestatud ka tegevuslubade väljaandmise kord.
Vallavolikogu vastav määrus ei oma 1.juunist
enam seaduslikku jõudu. Sellest tulenevalt
tühistas volikogu 17.08.1998 vastu võetud
määruse “Tegevuslubade väljaandmise kord”.
Vallavanem Kalle Toomet tutvustas lühidalt
valla arengukava aastateks 2002-2006 koostamise
põhimõtteid. Volikogu komisjonid vaatavad kahe
nädala jooksul arengukava eelnõu läbi ja esitavad
omapoolsed parandused ja täiendused.
Kinnitati 2001. aasta eelarve täitmise aruande.
Oktoobris toimuvad kohaliku omavalitsuse
volikogude valimised, millest tulenevalt
moodustati üks valimisringkond ja volikogu
liikmete arvuks kinnitati 19.
Valla arhitekt Tõnis Kurisoo tutvustas Kehtna
alevikus Staadioni tänava ja selle ümbruse
detailplaneeringut. Volikogu kiitis esitatud
detailplaneeringu heaks. Edasi järgneb
detailplaneeringu avalikustamine.
Vallavalitsus tegi ettepaneku algatada
pärimine 2000. aastal surnud Tiiu Klaasi järelt
Pärandvara on korter Kehtna alevikus Kooli 1322. Korteri võlg Kehtna Elamule 16300 krooni.
Seadusejärgne pärija ei ole siiani vara vastu huvi
tundnud ja temaga ühendust pole olnud võimalik
saada. Volikogu nõustus ettepanekuga.
Lahendati avaldusi, kuulati informatsioone.

kultuuri- ja spordinõukogu. Selle eesmärk oleks
eelkõige tekkinud seltside ja spordiklubide
tegevusele kaasaaitamine. Hetkel on valla
eelarvest üldjuhul rahastatud vaid valla asutusi
ja nende juures otseselt tegelevaid ringe.
Ettepanekuna arengukava koostajatele
esitatakse ka idee, et vald võiks finantseerida
osaliselt erinevate seltside ja spordiklubide
registreerimisega seonduvaid kulusid. Eesmärgiks
oleks elavdada inimeste omapoolse algatuse
teket, mis aitaks hiljem MTÜdel ka rahalist toetust
vallast väljastpoolt leida. Kogu maailmas on
suund sinnapoole, et kodaniku algatusel põhinevate organisatsioonide osatähtsus suureneb
ning riigi ja omavalitsuse poolt inimeste elu otsene korraldamine väheneb. On selge, et see on
suund, mida võiksime toetada ka meie.
Valla kultuurimajad on jõudnud meil seisu, kus
tuleb otsustada, mis nendest edasi saab. Kuna
tegevust piirab kõikjal üsna suur huvipuudus,
siis on kaalutud mõtteid, et majade haldamise ja
huvitegevuse võiks lahutada. Vald tagaks majade
säilimise ja ürituste korraldus võiks olla projektipõhine, mida korraldaksid külaseltsid, ringid jne.
läbi skeemi, mida eespool kirjeldasin.
Usun, et meie vald tervikuna liigub siiski õiges
suunas, aga veidi aeglaselt. See, et me liiguksime
kiiremini, nõuab meie kõigi suuremat pingutamist
nii vallavalitsuses kui ka volikogus. Aga see
eeldab, hea vallakodanik, kindlasti ka sinu
aktiivsemat sekkumist, tehes volikogule ja
valitsusele enam ettepanekuid ja heade mõtete
pakkumist.

Tiit LEIER,
Vabaaja komisjoni esimees

Kehtna alevik
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Kehtna alevikul on nüüd oma esinduskogu
Aleviku aktiivsem rahvas kogunes maikuu
eelviimasel neljapäeval Oleesse esinduskogu
kinnitama. Ettevalmistustöö selleks oli
põhjalikult teinud esimesel kooskäimisel
määratud algatusrühm.
Poleemikat tekitas moodustatava nimetus.
Algselt tinglikuks nimeks pakutud “nõukogu”
leidis valjuhäälse hukkamõistu kui sovjetipärand.
Mitme variandi vahel valides jäädi “Kehtna
esinduskogu” juurde.
Tõnis Blank koosoleku juhatajana tutvustas
kohalolijatele arvamuse saamiseks järgmisi
algatusrühma seisukohti:
Milleks vajame uut vormi oma soovide ja
arvamuste esitamiseks?
·Kehtna vallas on alevik suurim
kontsentreeritud elukoht
·Alevikul on linnaelule sarnanevad
probleemid
·Ühiselt suudame mõjusamalt esitada oma
soove ja arvamusi
Eesmärgiks on luua Kehtna aleviku elanike
esinduskogu, et olla partner omavalitsusele
saavutamaks elukeskkonna kvaliteedi tõusu.
Algatusrühma
arvamus
enim
murettekitavatest probleemidest, millele oleks
vaja leida lahendeid:
·turvalisus
·Kehtna alevik ja areng
·liikluskorraldus
·vaba aja veetmine
·olme korraldus
Kui suur on esinduskogu?
·suur (20-30-40) ja mitmekojaline (juhatus
ja suurkogu)
·väike (5-8-10)

Mured
Neljapäeval, 23.mail peeti Kehtna aleviku
rahvakoosolek, kus vabatahtlikest kodanikest
moodustati 8-liikmeline Kehtna esinduskogu.
Esinduskogu eesmärgiks on Kehtna elukvaliteedi
tõusule kaasaaitamine. Valupunkte on palju.
Laste vaba aja veetmine, hoolitsus vanurite eest,
liikluskorraldus, olmekorraldus, turvalisus jne.
Mina näiteks ei ole rahul olmekorraldusega.
Elan Kehtnas Staadioni 4 majas, mille uus katus
pole vett pidanudki. Maksame siiani aukude eest
raha. Minu korteri esikus langes lagi sisse, kuid
mulle öeldi, et seni, kui katus pole välja makstud,
katuseremonti ei tehta. Ka korter 7 sajab läbi.
Samuti trepikoda. Kus on garantii katusele, kas
kellegi tegemata töökohustus?
Kehtna vesi, mis tuleb kraanist ja on must kui
tökat, paneb lausa ahastama, rikub pesumasinaid
ja on täiesti kasutamiskõlbmatu. Joogivee toome
poole kilomeetri kauguselt allikast, nagu ei olekski
21.sajand.
Mis oleks, kui viiks sellise vee Tallinna,
peaepidemioloog hr Kutsarile näha? Ehk saaks
siis raha juurde, et veevärk kiiremini korda saaks.
Euroliit pakub Eestile tagastamatut abi 3,6
miljardit aastas. Omavalitsustel on õigus paluda
oma projektiga raha. Puhas vesi on elu alus.
Möödunud kütteperioodi jooksul oli minu
elutoa radiaator ainult 1/3 ulatuses ülevalt soe ja

Kuidas moodustada esinduskogu?
·valida (üle kogu Kehtna sõltumata
elukohast)
·delegeerida (igast majast, majade rühmast,
inimeste arvu pealt)
·määrata (kellegi poolt)
Kui pikk on ühe koosseisu tegevuse aeg?
·kvartal, aasta, mitu aastat
Millised on esinduskogu volitused,
kohustused, vastutus?
Otsustati määrata 8-liikmeline esinduskogu
üle kogu Kehtna, esialgu üheks aastaks. See
oleks nagu katseaeg, mis annaks kogemusi,
ühtlasi ka vastuseid mitmetele küsimustele.
Aleksander Kuruson selgitas algatusrühma
seisukohti esinduskogu toimemehhanismist:
·Esinduskogu kogub arvamusi, infot ja
arengumõtteid.
·Esinduskogu võtab ühendust vajaliku
ametnikuga või instantsiga ning edastab soovid.
·Esinduskogu kutsub vajalikud inimesed
osalema oma koosolekutele teemade aruteluks.
·Põhjendatud
vajadusel
pöördub
esinduskogu Kehtna Vallavalitsuse poole oma
soovitud tulemuse saavutamiseks.
·Esinduskogu teavitab oma tegevuse
positiivsetest ja negatiivsetest tulemustest
aleviku elanikke ning ka vajadusel avalikustab
tulemust mõjutanud vastavate ametnike nimed.
·Väga oluliste otsuste tegemiseks kutsub
esinduskogu kokku avaliku suurkoosoleku.
Aleviku (küla) mõiste ja iseloomulike
ühisjoonte üle pani kuulajaid mõtlema Tõnis
Blank. Eks igaüks otsustab, kui suur on
kasvuruum oma suhtumiste ja mõttemalli
muutmisel.

Alevik on territoriaalselt piiritletud üksus
nime, postiaadressi ja infrastruktuuriga, mille
elanikud on alalist elukohta, omandit või
kinnisvara omavad inimesed. Alevikul on
esindatus ja esindamine.
Eesti kultuuriloo järjepidevuse hoidja ja
säilitaja.
Alevikku (küla) iseloomustab:
·traditsioonide olemasolu ja tahtmine ühiselt
midagi ette võtta (seltside tegevus);
·elanike vahelised suhted nii tööl, kodus kui
puhkehetkel;
·väljakujunenud piirid ja aegade jooksul
kujunenud ajaloolised kultuuripärandid;
·koostöö omavalitsustega aleviku ja
omavalitsuse arengu eesmärgil;
·hoolitsus oma järelkasvu ja vanurite eest;
·kogukond, kus inimesed tunnetavad
ühtsust, vaimsust ja turvalisust.
Esinduskogu moodustati järgmises
koosseisus: Tõnis Blank, Ilmar Kell, Ago Kuus,
Aleksander Kuruson, Heik Past, Gunnar Kure,
Merle Pits, Reet Langi.
Koosolek otsustas, et tuleb pöörduda Vallavalitsuse poole taotlusega aktsepteerida Kehtna
esinduskogu, teavitades sellest ka Vallavolikogu.
Otsustati ka, et sügisel esitatakse rahvale aruteluks aleviku põhilised arengusuunad ja –sihid.
Lähiajal pannakse üles postkastid, kuhu
kehtnalane vajadusel oma kirja esinduskogule
pista saab.
Ja nagu keegi tark öelnud on - sõna peab
olema õige, tegu peab olema otsustav.

2/3 jääkülm. Raha maksin kütte eest täies ulatuses
pluss lisaks alternatiivküte. Nagu kallivõitu. Kui
järgmiseks kütteperioodiks asja korda ei saa, ma
enam lihtsalt ei maksa.
Ma pole eluski võlglane olnud. Ka teised meie
maja elanikud pole OÜle Kehtna Elamu võlgu,
kuid need inimesed, kes on tuhandeid kroone
võlgu, elavad rõõmsalt teiste kulul. Kus on siin
õigus ja õiglus?

Probleemiks on ka koerad, kes iseenesest on
ju toredad, aga toredad ei ole nende omanikud,
kes vastas- või kõrvalmajast tulevad oma koeri
just teiste territooriumile kakatama. Mõelge selle
peale ja olge ikka kultuursed inimesed.
Turvalisus – väga laialdane mõiste.
Olmekorraldus on ainult üks osa turvalisusest ja
kui see pole korras, pole ka turvalisust.

Vaatleja vasakust nurgast

Tiina SOLMAN
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Kehtna Põhikool

Direktori pilguheit lõppevale kooliaastale

Kuigi ametlik kooliaasta algas esimesel septembril, olid paljud selle õppeaasta alussündmused selleks ajaks juba toimunud.
Valla volikogu tegi suve hakul otsuse võtta
laenu Kehtna koolimaja akende ja välisuste vahetuseks ning fassaadi renoveerimiseks. Nii algaski
see aasta meie koolis mitte päris kergelt – tellingutes, ja ehitusmehed ning lapsed samades
ruumides läbisegi. Kuid toime tulime ja vastastikku üksteist mõistsime. Ilmselt said lapsed ka
ehitajate töödest ja tegemistest realistliku pildi,
mis paljudele meeldis. Õppeaasta lõpetame taas
tellingutes, et fassaadi ehitus juunikuus lõpetada.
See on võimalik tänu valla volikogu otsusele
selleks uuesti raha laenata. Samas tahaks näha
kõigi laste ja täiskasvanute hoolt selleks, et meie
maja sellisena ka pikalt seisaks, sest nagu tänapäevased asjad paraku ikka, on fassaadikate päris
õrnuke. See remont tõi kohe ilmsiks ka kaks
üllatuslikku tagajärge – esiteks kadusid kõik
jääpurikad räästaist ja teiseks ei kuule lapsed
enam õue kooli sisekella. Vaatamata sellele, et
kool nüüd väliselt kenasti korda saab, ei saa aga
kuidagi unustada neid töid, mis seespool teha
tuleb. On ju juba 12 aasta vältel enamik pindu
koolis remontimata, rahapuudusel on piirdutud
vaid hädapärase korrastamisega siin-seal. Tuleb
iga hinna eest saavutada ka kooli sisemine
renoveerimine – nt. tuleohutuse valvesignalisatsioon, evakueerimisvalgustus, suitsukindlad
uksed, samuti ruumide ventilatsioon, klasside
valgustus, remont ja ümberehitus, kindlasti ka
võimla valgustus ja heliisolatsioon. Söökla ja saal
on talviti väga külmad. Hädasti on vaja ümber
ehitada ja korrastada ka tualettruumid, millega
samuti on lootust ehk veel juba sel suvel alustada.
Hea meel saab olla ka selle üle, et vallavalitsuse ja müüjafirma kaasabil saime kööki muretseda ka kaasaegse kombiahju, mis võimaldaks
süüa teha ökonoomsemalt, tervislikumalt ja ka
vaheldusrikkamalt. Kahjuks pole see veel päriselt
teoks saanud ning menüüs suuri muutusi
toimunud ei ole, kuigi ahju kasutamine annab
võitu ajas ja rahas. Teiselt poolt seab toiduvalikule
oma piirid ette ka hind.

Kuna eelarve kasv on olnud aastaid sümboolne, muutub järjest raskemaks kooli majandamine. Otseseks põhjuseks on miinimumpalga ja
palgafondi kiirem tõus kui eelarve suurenemine.
Tänavune eelarve ei võimalda enam koolil päriselt
ots-otsaga välja tulla. Ainus lootus oleks valla
finantsolukorra tunduv ja kiire paranemine,
võrreldes tehtud prognoosidega, või heatahtlik
abi firmadelt ja edukailt ärimeestelt. Kooli juht
peaks hea seisma selle eest, et oleks võimalik
suunata vahendeid õppetöö efektiivsemaks
muutmisele ning muretseda ka uusi näit- ja
katsevahendeid. Välja vahetada tuleks ka klasside
mööbel. Ühe klassitäie mööbli maksumus algab
aga 30 – 40 tuhandest kroonist ja seda raha pole
täna ei 18 õpperuumi ega isegi ühe klassiruumi
jaoks. Õppetöös on kasutada väga vähe uusi
vahendeid peale arvutite, mis on muretsetud nii
valla vahenditest kui ka märkimisväärses osas
selleks kirjutatud konkursiprojektide kaudu. Siiski
oleme püüdnud vähest olemasolevat raha
efektiivselt kulutada. Nii ostsime eelmisel aastal
teatmeteoseid ja õppevideosid kokkuhoitud
õpikute raha arvel. Kooli raamatukokku arvuti
ostmiseks kirjutatud projekti tulemuslikkus peaks
selguma juuni alguses. Kindlasti tahaks aga
õppetöö tarvis lähiajal osta videoprojektori.
Müüsime ära oma maja vanad aknad. Saadud
rahast kavatseme osta kardinad raamatukogule,
tasuda õmblusmasinate remondi eest ning teha
teisi väiksemaid kulutusi. Oleme samal viisil
ostnud ka veeboilerid sööklasse lastele
kätepesuvee soojendamiseks ning kunstiklassi,
et värviseid käsi pesta. Nende seadmete
paigaldamine on täna samuti veel pooleli.
Kaja Mõtsnik annetas koolile talvel Kehtnas
langetatud paplite tüved. Neist said kooli
ümbrusesse huvitavad puitdiivanid, pingid ja
toolid. Samuti lauad ja kooli nimesilt kooli
haljasaladele. Samuti valmis esimese lähendusena kauaaegne idee väliklassist või klassidest
õues. Kõike aitasid valmis teha Arvo Rüöppü ja
Illar Olesk. Suur tänu neile asjaliku ja loova
suhtumise eest. Tahaks loota, et kõik valminu
mõistlikku kasutamist leiab.

Tõsine signaal ohuolukorrast on direktorile
aga see, et juba aastaid ei ole meile ükski uus
õpetaja tööle tulnud. Nii töötab osa õpetajaid
meil liiga suure koormusega, samal ajal jääb
õpetajaid vabaks algklasside õpetajate seast,
kuna väikese sündivuse tõttu avame igal aastal
vaid ühe klassikomplekti. Siiski on hea meel
tõdeda, et meie õpetajad vastavad kõik Haridusministeeriumi kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele ja ka õppetöö kvaliteedile pole midagi
ette heita. Laste ja õpetajate tubli koostöö
tulemusena on ära toodud rohkesti auhindu väga
erinevailt võistlustelt. Hea meel on meie laste
edukate esinemiste üle maakonnas korraldatud
mitmetel võistlustel, konkurssidel, mälumängudel, viktoriinidel, olümpiaadidel ja spordivõistlustel. Hea meel on õpetajate üle, kes
rohkesti on õpilasi erinevatele võistlustele
viinud: õpetajad Liivi Kundla, Eva Pedaja, Maret
Kesküla, Piret Kallaste, Aime Klandorf, Meeli
Jänes ja teisedki. Ka tänavused tasemetööd on
õpilaste poolt kirjutatud tasemel, mis maakonna
keskmist ületavad. Olümpiaadidelt võidetud
auhinnaliste kohtade arvu järgi kooli õppiva
õpilase kohta oleme maakonnas Valtu järgi teisel
kohal, mis meis küll teatavat elutervet kadedust
tekitab. Hea meel on väga nõudlike õpetajate üle,
kelle õpilased saavutavad stabiilselt väga häid
tulemusi ja kes ise on õpilaste hulgas väga
populaarsed nt. Sirje Priks. Õpetajal ei saagi olla
parimat tunnustust kui tema õpilaste edu ja
lugupidamine.
Aasta õpetaja kandidaadiks esitati õpetaja
Mall Niinemets ja õpetaja Lauri konkursile
õpetaja Eva Pedaja, kellel hästi õnnestusid
raamatuaasta ettevõtmised. Õpetaja Mall
Niinemets on pikkade aastate vältel viinud
järjepidevalt lapsi välja tantsupidudele ja tegi
seda tihedas konkurentsis ka tänavu – vaid 3
vastava vanuseastme rühma pääses maakonnast
Tallinna peole. Sama tore on, et muusikaõpetaja
Lea Karjane taas lapsed laulukaare alla viib ning
mudilas- ja lastekoor endale ülevaatusel
kategooriad laulsid. See annab kindlustunde
tehtud töö taseme suhtes. Meie kooli
jalgpallipoisid on aga käisid Taanis Põhjamaade
noorte spordifestivalil eesti poiste jalgpalli
esindamas. Õpetaja Maret Kesküla on selle sõidu
aga sponsorite abiga finantsidega katnud.
Siinkohal olekski paslik tänada tublisid toetajaid:
Eesti Kultuurkapitali, Kehtna Vallavalitsust,
kohalikke ettevõtteid Triger OÜd, Kehtna Mõisa
OÜd, Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistut ja Alnus
OÜd.
Õppeaasta esimesel poolel oli probleeme
ajaloo õpetamisega – ootamatult lahkus teisele
tööle Ülle Viitkar ning tema asemele tulnud ja FIEna töötanud Jaanus Soo tegi ka küll head tööd,
kuid temalgi olid juba tööle tulles olemas kavad
leida endale töö Tallinnas ning selleks ka avaldused konkurssidele esitatud. Täna õpetab
ajalugu meie senine algklasside õpetaja Ingrid
Jääts, kes on ka varasemal ajal mitmed aastad
lastele ajalugu õpetanud. Loodan, et oleme
olukorra nüüd lahendanud.
Lastega on ikka ja alati seotud probleemid.
Koolile teeb muret nii laste kui täiskasvanute
reaalne muretus ümbritseva keskkonna ja
ümbritsevate inimeste suhtes. Väga vähe on neid,
Järg 5. lk.

Kehtna Põhikool
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Direktori pilguheit lõppevale kooliaastale
Algus 4. lk.

kes tegelikult soovivad teha midagi paremaks,
hoida olemasolevat ja aidata kaaslast. Sageli
kohtab aga sihilikku purustamist ja teadlikku
kiusamist. Mõned lapsevanemad on valinud ka
oma laste probleemide eitamise ja mahasalgamise
taktika, mis samuti lahenduste leidmise kõigile
raskemaks teeb.
Oleme püüdnud arvestada paljude kodude
ootusi ja laste vajadusi. Õpetaja Meeli Toome on
teinud tänuväärset tööd laste tugiõppe tundides
ning ka muulastele eesti keelt õpetades. Samuti
on lastele olnud toeks pikapäevarühmad. Nende
nagu ka ringide tegevuseks on vaja samuti raha.
Kool avas enne aastavahetust täiendava pikapäevarühma, mida toetas rahaliselt ka vallavalitsus. Meie uude eelarvesse see toetus aga
enam ei jõudnud ning sügisest pole enam reaalne
samas mahus jätkata, palgafondi ja eelarve
nappus sunnib meid vähendama pakutavate
teenuste hulka. Meie kahe pikapäevarühma poolt
pakutavaid teenuseid õpiabi ja järelevalve näol
kasutab peaaegu 60 last, sügisest aga vaid 30.
Mõnikord peab aga pedagoog pikapäevarühmas
väga tõsiselt pingutama, et sundida last kasulikule
tegevusele. Lastega tegelevad staažikad ja
kogenud pedagoogid Õie Kabonen, Aili Põlma
ning Hilma Kaljula
Sel aastal oleme enam planeerinud organiseerida õpetajate erialast koolitust kohapeal.
Õppealajuhataja Aime Klandorf on planeerinud
tänavuseks aastaks 2 koolitust kõigile oma kooli
õpetajatele ning pakkunud võimalust osalemiseks ka ümberkaudsete koolide õpetajatele.
Nende koolituste täiendavaks finantseerimiseks
on ta kirjutanud asjalikud projektid, millest üks
sai juba osaliselt finantseeritud. Õppuste
teemadeks on “Klassi kui grupi kujundamine” ja
“Õpetaja töökava koostamine uue õppekava
tingimustes”. Mõlemad enesetäiendamised on
hädatarvilikud. Kuigi kool ei ole sotsiaalasutus,
parandus- ja karistusasutus, politseiakadeemia,
turvakodu ja teab mis veel, tuleb tänases kirjus
olukorras õpetajail pidevalt lahendada ka nende
valdkondade küsimusi. Paraku aga napib selleks
tihti teadmisi ja ka võimalusi ning oma muredega
üksi jäänud õpetaja – sest kodu on juba ammu
loobunud, tunnetab paraku tihti oma võimetust
olukorda parandada.
Huvijuhi pikal puhkusel viibimise tõttu on
õppealajuhataja Aime Klandorf tegelenud ka
lastele kultuuriürituste korraldamisega. Nii on meie
kooli külastanud korduvalt Eesti erinevad teatritrupid oma esinemistega, samuti Eesti Kontsert
oma huvitavate ja harivate lektooriumidega.
Kuna on kehtestatud uus riiklik õppekava
peab kool üle vaatama ka oma õppekava. Me

oleme oma kooli õppekava tunnijaotuskavas
rõhutanud matemaatika, emakeele ja võõrkeele
õppimise tähtsust nendele ainetele täiendavate
harjutustundide eraldamisega II ja III kooliastmes.
I kooliastmes said lisatunde kehaline kasvatus
ning kunsti- ja tööõpetus. 5. ja 6. klasside
õppekavasse panime arvutiõpetuse tunnid ning
sellega seadustame õppe, mida me juba täna
teeme, ning anname sellele konkreetsema vormi.
Töö uue õppekavaga on täna õpetajaskonna
mahukaks lisatööks, et sügisel oleks, mille baasil
taas tööd alustada.
On kasvanud klassijuhatajate ja klasside
aktiivsus töökeskkonna kujundamisel klassiruumides. Õpetaja Urve Puusepp püüab koos
lastega anda uut ilmet kunstikabinetile, kodunduse- ja käsitööklassidele ning 7b klassi ruumile.
5b klass koos klassijuhataja Meeli Jänesega
ostsid ribakardinad oma klassiruumile. Kirjanduslikult on õpetaja Eva Pedaja püüdnud oma IX
klassi õpilasi mõjutada, pakkudes teavet raamatute ja muude kultuuriliste väljapanekute kaudu.
Õpetaja Sirje Priksi inglise keele klass pakub
tuge inglise keele õppimiseks, rääkimata Meeli
Jänese bioloogia-keemia klassist
Ka algklasse ilmestavad rohked näitused ja
väljapanekud: õpetaja Ulvi Koidu õpilaste tööd
ei mahu klassi äragi, alati on ka fuajee seinad
nendega täidetud, samuti Piret Kallaste, Ülle
Aasa ja Mall Niinemetsa klassiruumidest saab
ülevaate, mis töödega lapsed on ametis olnud.
Rapla Ühisgümnaasiumi ruumides toimus
maakondlik õpilastööde näitus, kus õpetajad Urve
Puusepp, Ants Pedaja, Mall Niinemets ja Ulvi
Koit meie kooli laste töid üles panemas käisid.
Kolme päeva jooksul oli võimalik tehtut vaadata
ja võrrelda, ka uusi ideid hankida, et järgmisel
aastal jälle ilusaid töid teha ja laste oskusi edasi
arendada. Väga paljud meie laste tööd leidsid
äramärkimist, mis taas annab tunnistust tehtu
heast tasemest.
Jätkub koostöö Katrineholmi Sandbäckskooli
ja Sauvo kooliga Soomes. On tekkinud tihedamad
sidemed Evitskogi kooliga ja meie vastu on huvi
tundnud õpetajad ja õpilased Prints Wilhelmi
gümnaasiumist Flenis. Meil olid sügisel külalised
Rootsist, külastasime ise Evitskogi kooli ning mai
alguses olid meil külalised Soome koolidest.
Nende majutamise juures vajasime taas oma
tublide lastevanemate kaasabi ja mõistvat
suhtumist. Selle eest suur tänu neile peredele.
On vaja, et Kehtna koolis toimuks sujuvalt
ning tagasilöökideta kaadrivahetus, sest oleme
juba üsna eakad. Et säiliks koolis kord ja õppetöö
tase, vaatamata meie õpilaste väga erinevale
taustale. Et Kehtna kool oleks ikka hinnatud
lastevanemate ja õpilaste seas ning siinsed
õpitaseme näitajad ikka , nagu senini, maakonna
esirinda kuuluvad. Väga tahaks meie kontaktide
süvenemist lastevanematega. Samas tahaks ka
kool seista paremini Kehtna piirkonna lastevanemate ja laste huvide eest. Loodan, et pärast
vanemate täidetud ankeetide läbitöötamist
suudame mõne kitsaskoha koolis taas likvideerida
ning saame parema pildi perede kooliga seotud
ootustest ja lootustest.
Aprilli lõpus tähistasime oma kooli
aastapäeva. Oli rohkesti õpilasi, kelle tublidust
õppimises või saavutusi kooli esindamisel sai sel

puhul esile tõstetud. Siinkohal tunnustus neile
peredele, kelle lastel koolis hästi läheb sest lapse
edasipüüdlikkus ja tublidus algab kodust, mitte
aga koolist (nagu ka enamus lapse probleeme
kahjuks).
Meie koolis on ühe õpilase õpetamine
odavaim vallas, üks odavamaid maakonnas ja
riigis. Samas oleme õppetöö tulemusnäitajate
osas maakonna keskmisest tugevam kool. Meie
lõpetajail on võimalus valida endale meelepärast
gümnaasiumi, sest nad sooritavad katsed
tavaliselt edukalt mitmetesse nii reaal- kui
humanitaarkallakuga gümnaasiumidesse. Need
näitajad koos on otsene vihje sellele, et Kehtna
kooli paigutatud kroon on efektiivselt ja tugevalt
ära kasutatud ning siia tasub vahendeid
paigutada ja lapsi õppima panna.

Toivo NIINEMETS,
Kehtna Põhikooli direktor
Autori fotod
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Jäätmed

Jälle räägime jäätmetest
Hea lugeja!
Jälle räägime jäätmetest, sest probleemi
tõsidust ei ole veel kaugeltki kõik inimesed
endale teadvustanud. Me ei ela ju suhtumisega
– pärast mind tulgu või prügiuputus. Oleme
jõudnud 21. sajandisse ja peame käituma ka kui
tsiviliseeritud inimesed, hoides oma
elukeskkonda ja säästes loodust.
Pea kõik inimtegevusega seotu tekitab
jäätmeid. Mida kõrgem elatustase, seda rohkem
tekib üldjuhul ka prügi. Arenenud maades tekib
aastas 300-600 kg jäätmeid iga inimese kohta.
Eestis küll veel 200-300 kg aastas inimese kohta,
kuid see on kasvamas. Olmejäätmete kogus sõltub
elatustasemest, tarbimisharjumustest ja
elukohatüübist, kuid kõik väited elamisest ilma
jäätmeid tekitamata on siiski segu teadmatusest
ja soovunelmatest. Tuleviku sihiks peab küll
olema tekkivate jäätmekoguste vähendamine,
kuid juba tekkinud jäätmed tuleb suunata
käitlemisele. selles osas on Eestis veel palju
arenguruumi ja see eeldab igaühe kaasalöömist.
1998 a. detsembris jõustus uus jäätmeseadus,
mille kohaselt:
Jäätmed on mis tahes vallasasjad, mille nende
valdaja on kasutuselt kõrvaldanud või kavatseb
seda teha või on kohustatud seda tegema.
Olmejäätmed on kodumajapidamises
tekkinud jäätmed ning kaubanduses, teeninduses
või mujal tekkinud oma koostiselt ja omadustelt
samalaadsed jäätmed.
Ohtlikud jäätmed on jäätmed, mis oma
ohtlike omaduste tõttu võivad põhjustada kahju
tervisele ja keskkonnale. (Tüüpilisemad ohtlikud
jäätmed on näiteks vanad akud ja patareid,
päevavalguslambid, kasutatud õlid ja õlifiltrid,
kemikaalide- ja ravimite jäägid, värvi- ja lahustite
jäägid).
Tavajäätmed on kõik jäätmed, mis ei kuulu
ohtlike jäätmete hulka.
Jäätmete taaskasutamine on toiming,
millega jäätmed või neis sisalduv aine võetakse
kasutusele toodete valmistamisel, töö tegemisel
või energia saamisel. (Taaskasutatavad jäätmed
on vanapaber ja papp, klaasist- ja metallist taara,
puidu- ja metallijäätmed jne.)
Suuremõõtmelised jäätmed on jäätmed, mis
oma koostise ja suurte mõõtmete tõttu ei sobi
olmejäämete konteineritesse (vana mööbel,
kodumasinad, jalgrattad, televiisorid jne.)
Jäätmetekitaja on isik, kelle tegevuses
tekivad jäätmed või isik, kelle sihipärase
tegevuses tulemusel jäätmete olemus või koostis
muutub.
Mida uus jäätmeseadus varasemaga
võrreldes teisiti nõuab?
Jäätmetekitaja jaoks on eelkõige muutunud
korraldatud jäätmekogumissüsteemiga liitumine
- kui varem oli see vabatahtlik, siis uue jäätmeseaduse alusel on liitumine korraldatud olmejäätmete kogumissüsteemiga kohustuslik nendel
aladel, kus omavalitsus on selle määranud.
Jäätmeseadus on võrdväärne seadus ükskõik
millise teise kehtiva seadusega ja on täitmiseks
inimeste poolt.
Liitumine korraldatud olmejäätmete kogumissüsteemiga tähendab, et omavalitsuse poolt
määratud alade (eelkõige tiheasustusalad, linnad,
alevid, külade keskused) majapidamised,

majaühistud jne. peavad sõlmima jäätmekäitlejaga või omavalitsusega jäätmekäitluslepingu. Omavalitsusel on õigus määrata
jäätmekäitlusteenusele ka piirhind. Kogumissüsteemist väljaspoole jäävad majapidamised
peavad üldjuhul oma jäätmete käitlemisest
omavalitsusele aru andma - jäätmeid metsa alla
viies on aruandmine keeruline..
Jäätmeseadusest tulenevate nõuete
jõustamiseks kehtestavad omavalitsused
jäätmekäitluseeskirjad, mis korraldavad kohalikku
jäätmekäitlust, määravad jäätmekäitluskohad,
taaskogutavate jäätmete liigid ja jäätmekäitusega
tegelevad firmad, jäätmevaldaja s.t. ka tavaline
jäätmetekitaja (eramu omanik, valdaja) tohib
jäätmed üle anda ainult kas jäätmeluba omavale
või jäätmeregistris registreeritud firmale.
Meie valda teenindavad OÜ Resk ja väiksemal
määral ka Ragn-Sells AS.
Elamu, talu või suvila juurde sobib hästi 240liitrilise mahuga ratastega prügikonteiner, mille
väljaostuhind on 590 krooni (seda saab ka
rentida 15.25 krooni kuus). Nimetatud konteineri
tühjendustasu on 38.80 krooni. Nimetatud
hinnad on kehtivad OÜ Resk poolt pakutavatel
teenustel.
OÜ Resk tel 57 140, 94 225 või 051 30 212
Ragn-Sells AS tel 0 6 277 677

Mida tuleb jäätmetega teha?
Jäätmekäitluse üldiste põhimõtete kohaselt
tuleks jäätmete tekkimist vältida, kui see on
võimalik, kuid see on pigem võimalik tootmises
kui koduses majapidamises. Siiski saab ka
tavatarbija jäätmete teket vähendada õige
pakendi valiku, kodumasina õige remondi- ja
hooldusega, mis pikendaks nende kasutusiga jne.
Tekkinud jäätmed tuleks taaskasutada toormena
uute toodete tootmiseks (näiteks vanapaber,
plastik, metall) või energia saamiseks.
Orgaanilised jäätmed saab taaskasutusse
suunata kompostimise teel. Jäätmetekitaja peab
rohkem hakkama jäätmeid sorteerima. Kui
jäätmete taaskasutusse suunamine ei ole
võimalik, tuleb jäätmed võimalikult keskkonnaohutult kõrvaldada s.t ladustada selleks
ettenähtud kohta ametlikule prügilale. Kindlasti
tuleb prügilale viidavatest jäätmetest eraldada
ohtlikud jäätmed, mis tuleb üle anda ohtlike
jäätmete vastuvõtupunktide kaudu ohtlike
jäätmete käitlussüsteemile. Nii jäätmeseaduse kui
terve mõistuse seisukohast on keelatud jäätmete
hülgamine (s.t jäätmete ladustamine-vedelema
jätmine) selleks mitte ettenähtud kohas.
Kahjuks on see üsna tavaline ka Kehtna vallas.
Metsa prügikoorma viimises ei nähtagi patutegu,
aga kui see mets või väravaesine oleks sinu oma,
kuidas meeldiks see sulle siis?
Eestis ei ole paljudele jäätmetele veel taaskasutusvõimalusi ja Eesti väiksust arvestades
paljudele jäätmeliikidele, mis vajavad ümbertöötlemiseks suuremaid tehaseid, selliseid
võimalusi kohapeal ehk ei tekigi. Ümbertöötlemine saab ka tulevikus toimuma väljaspool Eestit.
Siiski on tavajäätmetest võimalik taaskasutuse
eesmärgil eraldada ka täna mitmesuguseid
jäätmeliike, olgem ainult ise varmad neid
võimalusi kasutama!

Ülari LUISK,
Keskkonnainspektor

OÜ Resk poolt
pakutavad teenused
Olmejäätmete kogumiseks pakume mitmes
suuruses nii plastmassist kui ka metallist
konteinereid. Valikust leiavad endale sobiliku
nii eramajad, korteriühistud kui ka ettevõtted
ja organisatsioonid.
Metallkonteinerite eeliseks on väiksem
põlemisoht. Plastkonteineritel roostekindluse
tõttu pikem kasutusiga, kergus ja väiksem müra
tühjendamisel.
Soovitav on valida konteiner sellise mahuga,
et tühjendamissagedus oleks vähemalt üks kord
kuus või sagedamini. Mida tihemini konteinerit
tühjendada, seda hügieenilisem see on.
Tühjendusgraafikute võimalused on:
* 1 x kuus,
2 x kuus,
3 x kuus,
iga 2. nädalal,
iga nädal,
2 x nädalas,
3 x nädalas,
4 x nädalas,
iga tööpäev.
Konteinerid jäävad objektile statsionaarseks,
neid käib tühjendamas auto, millesse kallatakse
prügi sisse ja pressitakse kokku, seetõttu ei tohiks
olmejäätmete konteineritesse sattuda asjad, mis
ei kannata kokku pressimist (ehitus-, lammutusja remondijäätmed ning muud suuregabariidilised
esemed).
Konsultatsiooniks tuleme vajadusel ka kohale.
Lepingu sõlmimisel ettemakseid ei ole.
Lepingu sõlmimiseks on organisatsioonidel
vajalik lisaks allkirjale pitsat. Arved osutatud
teenuste eest esitatakse kord kuus.
Meie poolt hallatav Mäepere prügila on
avatud E, K, R 9.00-17.00
T, N 9.00-19.00
L
10.00-14.00
Inertsete jäätmete ja prahi (sh ehituspraht)
ladestamise hinnad prügilas on:
1m3 olmeprügi ladestamine prügilas 33.85 kr
1m3 ehitusjäätmete ladestamine prügilas 61.10
kr

OÜ Resk

Kultuur

Laupäevak
Valtu lasteaias

“Raplamaa terve
laps” käis Tartus
AURA veekeskuses

Sügisel tulime mõttele, et midagi on vaja õueala
ja mänguväljakuga ette võtta. Olemasolevad
vahendid olid lagunemas ja uute soetamiseks
teadagi raha napib. Kuid kus häda kõige suurem,
seal abi kõige lähem…
Aprillikuu lõpu ühel soojal päikesepaistelisel
hommikul kiirustasid isad, tööriistad kaasas,
lasteaia poole. Paljudel olid kaasas ka lapsed, et
isadele abiks olla ja esmaseid tööoskusi
omandada. Just meestetöid oli maja ümbruses
palju teha.
Töö läks ilma pikema sissejuhatuseta lahti,
kuna eelnevalt oli paljudele vanematele juba
ülesanded jagatud. Tööd jätkus kõigile
osavõtjatele: veeti mulda, puhastati aiaääred
võsast, harvendati puid. Suur töö oli laste kiige
paigaldamine ette õuele. Poistele pandi
pallimänguks üles korvpallirõngas, palkidest
pandi kokku erinevaid tasakaaluvahendeid,
parandati ja täiendati puust autot. Ehitamisjärgus
on turnimis- ja ronimisredel, mille materjali saime
Vallo Leinarult.
Abiks tulnud emad ja kõik lasteaia töötajad
asusid kohe haljastusega tegelema. Maja ette
muruplatsile istutati maranid, maja otsaseina
juurde kujundati uus peenar ja varem mahavõetud elupuude asemele veeti mulda ja külvati
muru.
Tegemata on veel värvimistööd, kuid see ei
ole probleemiks, kuna lasteaed sai ASlt Sadolin
sponsorkorras värvid.
Eraldi tahaks tänada lapsevanemat ja hoolekoguliiget Reimo Laup´i, kes oli talgute korraldamisel suureks abiks. Tänan veelkord kõiki
osavõtjaid.
Algus on nüüd tehtud, palju sai korda ja ühtteist on veel teha. Pärast ühist hernesupi söömist
jäi meelde ühe ema ütlus: “Küll oli üks tore päev!”

Projekti “Raplamaa Terve Laps 2002” raames
see sõit teoks saigi.
Esialgu kui riietusruumi astusin jäi mulje, et
liiga vara sai tuldud, ehitajad tihendavad veel
seinu. Lähemal vaatlusel selgus hoopis, et
külastajad ponnistavad omi üleriideid kappidesse.
Siva, siva said ka Rapla “Kellukese” ja Kehtna
”Silleri” lapsed teetolmu maha pestud ja ujumispüksid jalga. Salapärane randmerihm, mis nagu
võluväel kõik tõkked teelt kõrvaldas, käe ümber,
astusidki nad vetemaailma.
Enamikule lastest oli nii suurt veehulka
tubastes tingimustes näha esmakordne kogemus.
Teha võis kõike. Heade tavade piires muidugi.
Kõige minevam atraktsioon oli muidugi torudes
kulgemine koos vooluveega ikka ülalt alla.
Rangetes supelkostüümides lasteaiaõpetajad
hoidsid torusuudmel, mis lapsi välja “sülitas”,
rangelt pilku peal, kuid varsti veendusid, et kõik
sujub ladusalt, et ülal lättel on valgusfoor ees,
mis otsasõidu ja õnnetused välistas.
Kõrvalbasseinis võis end kiirevoolulise
“mägijõe” meelevalda anda, mis kenakese kaare
tehes sind jälle vaiksesse vette kandis. Kel juba
sünnist saati “siniveri” sees, see muudkui mullivannis mõnuleski. Ega kõike, mida veemaailm
pakkus, jõuagi kirja panna. Palju oli huvitavat ja
kõigile meeldis. Võisid pissil ja saunas käia, võisid
kõiksugu maiustusi ja jooke osta, kuid õigel ajal
pidid kojusõiduks valmisolevas bussis olema.
Kodutee oli lahe – juttu vestes, muljeid vahetades
ja kokatädide poolt valmistatud toidunäksidega
nälga kustutades kadus poolteistsada kilti rataste
alla nagu niuhti.
Samasse seeriasse kuulus ka Kehtna valla

Urve LÄLL,
Valtu Lasteaia juhataja

Jürituli
Saunakülas
Jüripäevaeelsel laupäeval kogunes Saunaküla
rahvas juba neljandat kevadet tee äärte
koristusele. Osa teest sai võsast puhtaks tänu
paarikümnele kätepaarile. Fantastilise elamuse
osaks saime õhtul Kuusiku talu juures peetud
jüritulel.
Selleks ei ole palju vaja, piisab ilusast ilmast,
piduliste kaasatoodud piknikukorvist, mõnusast
muusikast ning heast seltskonnast pererahva
poolt võsast puhastatud õdusas paigas. Tore oli
näha peole tulemas vanaisa kolme lapselapsega.
Oma külarahva tänu kuulub vastuvõtjateleperedele, kellel aadress küll Kaerepere ja Juhku
peremehele muusika eest. Õhtused tunnid
möödusid kiiresti lõkketule paistel. Nüüdseks
jääb oodata järgmisi kokkusaamisi.

Luule BORTNIKOVA

liiklus- ja spordipäev
Tegutseti liiklusväljakul, ujulas, visati peale
– st. korvpalli vabaviskeid. Lapsed joonistasid
pilte liiklusest, õppisid tundma liiklusmärke,
liiklusalast õpet jagasid VALDO JÄNES ja JAAK
MATKUR- suur aitäh neile.
Spordipoolega sai lasteaiarahvas ise
hakkama. Osalesid Eidapere, Lelle, Ingliste, Valtu
ja Kehtna lasteaedade koolieelikud. Tahaksin
siinkohal graafikust kinnipidamise oskust
rõhutada, kui lõunasöök pidi kell 11.30 algama,
siis täpselt nii ka toimus ja lõpetamine sai teoks
kell 13.10 muusikasaalis – iga laps sai vastava
tunnistuse ja pole mingi ime, kui edaspidi ka isaleemale viiteid viisaka liikluse kohta antakse, kas
või autoteest üleminekul õige aja ja koha valikul.
Jääb veel lisada, et väga kasulik üritus oli ja
sooviks, et Kehtna lasteaednike hoog laste
mitmekülgse arengu soosimisel ja suunamisel ei
raugeks.

Noel KASTIER Kehtnast
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Kehtna
raamatukogu
teatab
Kõigepealt lahtiolekuaegadest:
Juunikuul oleme avatud nagu tavaliselt. 10.00
– 20.00.
Alates 15. juulist kuni 23. augustini ootame
külastajaid 16.00 - 20.00, seega augustikuu
viimasel nädalal saab raamatukokku tulla taas
kella 10.00-st.

Alanud on pidude aeg. Ees on
lõpetamised, jaanipäev, aiapeod,
pulmapeod jne.
Raamatukogus on raamatunäitus, mis annab
võimalusi leida uusi ideid lauadekoratsioonideks,
imepäraste tortide valmistamiseks, maitsvate
kokteilide segamiseks. Tänapäeval on moodi
tulnud inglispärane väljend- barbeque. Näituselt
leiab materjali ka barbeque korraldamiseks.
Tutvustame nii eesti- kui ka inglisekeelseid
raamatuid. Kes ei saa aru inglise keelest, ei tasu
heituda, raamatutes on nii head illustratsioonid
ja kui ise veidi juurde mõelda, on tulemus kindlasti
suurepärane.
Meie vastus eelmises vallalehes olevale
anonüümsele repliigile on:

raamatukogu ei ole
tõepoolest pank.
Seoses tekkinud probleemiga tuleb meil taas
kirjutada veidi raamatukogu kodukorrast.
Kehtna raamatukogu teenindab kõiki Kehtna
aleviku ja selle piirkonna elanikke. Uutel lugejatel,
palume kaasa võtta pildiga isikut tõendav
dokument.
Lapsevanemad, kelle lapsed on eelkooliealised, teid ootame raamatukokku koos oma
lapsega. Need lapsed, kes käivad juba koolis
peavad kaasa võtma oma õpilaspileti ja
esmakordsel külastusel anname lapsele kaasa
nõusolekulehe, mille peab ära täitma lapsevanem.
Nõusolekuga annavad vanemad kinnituse, et nad
on teadlikud, et nende laps on raamatukogu
lugeja ja on kohustatud kõik laenutatud raamatud
raamatukogule tervelt ja puhtalt tagastama. Lapsi
ootame raamatukokku eelõige raamatuid ja ajakirju
lugema ja laenutama, kooliajal õppetööd tegema
ja üritustes osalema. Arvutihuviliste laste
vanematele teadmiseks, et Kehtna raamatukogu
valla poolt kinnitatud siseeeskiri näeb ette, et
arvutikasutajad võivad olla kõik isikud, kes on
vähemalt 12 a. vanad. Kindlasti on lapsi, kes
tunnevad hästi arvutit ja soovivad kasutada AIP
arvuteid, nendel palume tulla raamatukokku koos
ema-isaga, kes annavad kirjaliku nõusoleku ja
tagavad arvuti korrasoleku peale kasutamist.
Sellisel juhul saab laps arvutit kasutada üksi, mitte
koos sõbraga. Tuletan meelde ka seda, et AIP
punkti arvutitel on mängimine tasuline. Mängida
lubame vaid siis, kui nõudlus töö tegemiseks ja
internetis surfamiseks puudub.
Ettepanekute ja probleemide lahendamiseks
ootame koostööd raamatukoguga. See on
kehtinud meil ajast-aega ja kehtib ka tulevikus.
Meeldivat koostööd edaspidi ja ilusat suve!

Õie PAASLEPP,
Raamatukogu juhataja
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Õnnitleme
Kui ka astuda tuleb üle aastate
mäe,
ärgu rõõmuta möödugu ainuski
päev.
Ja et süda sul kaua noor oleks veel,
ikka tervist ja õnne jätkuks su teel.
60
Virve Salmisto
15.juulil Lelles
Jüri Tammela
24.juulil Lokuta külas
Matti Miklas
24.juulil Linnaaluste külas
65
Enno Siiber
13.juulil Keavas
Ants Malle
15.juulil Kehtnas
70
Vaike Noorlind
2.juulil Lelles
Mall Kelts
5.juulil Kehtnas
Virve Jõgisoo
10.juulil Kehtnas

Teated, kuulutused& õnnitlused
Eva Kivimaa
18.juulil Nadalama külas
75
Endel Haagen
2.juulil Eidaperes
Berta Jaanus
3.juulil Eidaperes
Kaie Palmist
9.juulil Lelles
Velda Turro
11.juulil Linnaaluste külas
Tuni-Aliina Nikitina
29.juulil Eidaperes
80
Vilhelmine Erm
18.juulil Kärpla külas
85
Feliks Jääts
25.juulil Käbiküla külas
90
Hermilda Vaiksaar
11.juulil Keavas
91
Elsa Põldsaar
26.juulil Kaereperes

Kehtna Hoiu-Laenuühistus on
võimalik sõlmida järgmisi lepinguid:
!

liikluskindlustus

!

sõidukikindlustus

Ootame Teid:
Kehtnas, Pargi 3
E - R 8.00-17.00
lõuna 12-13.00
tel 75 245

Tähelepanu

Kehtna Lasteaia
“Siller”
vanemate rühmade
lapsed tänavad
Ülari Luisku ja
Kehtna Vallavalitsust
toreda sõidu eest
Väätsa prügilasse!
AITÄH!

Registreeritud
sünnid

Keidy Kaal
27.aprillil Lelle
Eiri Grünling
1.mail Keavasse
Madliin Küla
8.mail Ingliste külla
Villem Richard Eplik
9.mail Pae külla
Kaspar Grauen
15.mail Kehtnasse
Ingritta Kotkar
23.mail Kaereperre

·

Perearst Maret Tamme on puhkusel
10.juunist kuni 30.juunini, 19.augustist kuni 31.augustini

·

Perearst Eerika Pukspuu on puhkusel
8.juulist kuni 19.juulini, 12.augustist kuni 16.augustini
Arstid üheaegselt ei puhka. Palume tervisetõendid ja
pikaajaliselt tarvitatavate ravimite retseptid aegsasti
välja võtta oma arstilt.
Palun pöörduge arsti puhkuse ajal oma pereõe poole, kes
vajadusel registreerib teid teise arsti vastuvõtule.
Telefonid
Kehtnas 90 988 ja 90 990
Eidaperes 61 231

Pakume tööd
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

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

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

Leitud
Kehtnas Kooli 15 maja
eest kaela- või käeketi
kullast nimeline ripats.
Helistada pärast
kl 20 tel 75 302
Müüa alumiiniumist
jahutusvann.
Tel 055 679 864

Eesti Draamateatri ja
teatritudengite ühisprojekt
“Kosjasõit”
Valtu Seltsimajas
laupäeval, 6.juulil.
Jälgige reklaami ja
tulge etendusele!
Info tel 62 659

13.juulil kell 19
“Kosjasõit”
Lelle rahvamajas.
Pilet täiskasvanule 20 kr,
lapsele 10 kr.
Tule!

Registreeritud surm
Helmi-Pinette Raidmets
(10.11.1905 – 18.05.2002)
Kehtnast

Trükkinud Vali Press Põltsamaa

