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20.oktoober – valimispäev Tulge valima, otsustate teie!
Keava ja Keava ümbruse elanikud!
Valimispäeval, 20.oktoobril,
toob teid buss Kehtnasse
valimisjaoskonda.
Buss on kell 10.45 Ohekatkus ja
kell 11 Keavas.
Täpsem info tel 75 357

VALIJA MEELESPEA

Sügis Kehtna lasteaias
Seda õppeaastat alustasime külaskäiguga
Varbola linnusele. Eesmärgiks oli tutvustada
lastele Rapla maakonna vaatamisväärsusi. Nii
huvitav oli vaadata seal olevaid puuehitisi, neid
oma käega katsuda, kõndida lihtsalt niisama ja
uudistada, mida kõike oskavad inimesed oma
kätega valmistada. Kui kõik oli üle vaadatud,
kogunesid esimesed lauluhuvilised lapsed lavale
ja algas suur kontsert, millel lõid kaasa ka kõik
lasteaiaõpetajad ja saatjad. Enne kojusõitu
kostitati osalisi maitsvate vitamiinipommidega.
Mihklipäeval toimus mängupidu. Tänu
lastevanemate nutikusele oli lasteaias palju
“talupoisse- tüdrukuid” ja nendega lõid peol
kaasa “taluperenaised- peremehed”. Kõik nad
olid külla tulnud kahele Mihklile, kellel oli valmis
mõeldud mitmeid veel tegemist vajavaid töid.
Külalised olid tublid, aitasid palju “kartuleid”
võtta ja et adrad olid kohe samast võtta, nii sai
suur hulk maadki ära küntud. Eriti agarad olid
Lepatriinu talu lapsed. Et juhtus olema ilus vaikne
ilm, siis tehti lõketki. Paljudele oli uudiseks, kuidas
lõket süüdata ja nii huvitav oli vaadata lõkke
põlemist. Peale mängude mängimist ja rahvusliku
muusika järgi lustimist oli aeg suunduda võimla
poole, kuhu iga talu rahvas viis laada tarvis valmis
oma kodudest kaasa toodud laadakauba.
Lõunauinaku ajal oli nagu imeväel üles seatud

mihklilaat. Ja oh imet! Õhtusöögi pidi iga pisipõnn
ise omatehtud lasteaia-raha eest ostma. Küll oli
vahva sealsamas head kapsapirukat nosida.
Aga õigeks laadaks läks alles siis, kui emmedissid tulid oma päris rahadega. Osta oli võimalik
nii puuvilju, juurvilju, mitmesuguseid häid
küpsetisi ja palju huvitavat. Kullerkupu rühm
pakkus koos kaubaga ka retsepte. Kõige paremini
läks äri Nurmenuku laadalistel.
Küll oli tore vaadata seda sigimist-sagimist,
kuidas lapsed koos vanematega ostsid ja maitsesid, või lihtsalt omavahel jutlesid.
Suur tänu lastevanematele ja oma maja
töötajatele, kelle abil sai teoks see tore päev.
Ilusat sügise jätku soovides

Juta KÕRTSINI,
juhataja asetäitja

Kehtna Lasteaed Siller
tänab lahkeid abistajaid: Maimu Aug,
Aili Põlma, Asta ja Rein Velleste, Elmar
Pajus, Tiia Kürsa, Alviine Konno, Helle
Kalam, Johannes Vaev, Margarita
Reedik,
perek
Roodla,
perek
Raudsepa, perek Koolma, Lepiku talu

1. Hiljemalt 15. päeval enne valimispäeva peab olema käes valijakaart.
2. Valija võib kontrollida enda kohta
valijate nimekirja kantud andmete õigsust.
3. Hääletamine algab valimistepäeval
kell 9.00 ja lõpeb 20.00.
4. Hääletamissedeli saamiseks tuleb
jaoskonnakomisjonile esitada kehtiv isikut
tõendav dokument, mis on riigiasutuse poolt
väljaantud ning kus on Teie nimi, sünniaeg
või isikukood ja foto. Teiste pereliikmete
ega tuttavate eest hääletada ei saa. Ka
sellisel juhul mitte, kui nende dokument
kaasa on võetud.
5. Hääletamissedeli saamise kohta annab valija allkirja valijate nimekirja.
6. Hääletamiskabiini seinal on kandidaatide koondnimekiri.
7. Valija täidab ise hääletamissedeli
hääletamiskabiinis. Kui inimene ei ole selleks
füüsilise puude tõttu võimeline, võib ta paluda
appi teise valija (väljaarvatud kandideerivad
isikud ).
8. Hääletussedelile tuleb selleks ettenähtud kohta kirjutada selle kandidaadi
number, kelle poolt soovite hääletada.
9. Hääletussedel murtakse kokku ning
võetakse sellele jaokonnakomisjoni liikmelt
pitsati jäljend.
10.Valija laseb hääletussedeli valimiskasti
ise.
11. Eelhääletamine toimub 14, 15. ja 16.
oktoobril kella 12.00 kuni 20.00.
12.Mõjuval põhusel kodus hääletamise
korraldamiseks tuleb esitada jaoskonnakomisjonile või vallavalitsusele kirjalik
taotlus. Taotlust saab esitada alates 14.- 20.
okt kella 16.00-ni.
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Vallavalitsus, volikogu

VALLAVALITSUSES
03. 09. 2002
Kinnitati koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtmise korra
muudatused. Muudatustes sätestati lapse sõimerühma vastuvõtmise
vanuse alammääraks 1,5 aastat ning töötavate või õppivate vanemate laste
vastuvõttu eelisjärjekorras.
Õpilaste koolilõuna maksumuse hüvitamise määrades jõuti ühisele
seisukohale ning vastav eelnõu esitati volikogu septembrikuu istungile.
Vallavalitsus kinnitas Kehtna aleviku torustike ja ülepumpla
rekonstrueerimis- ja ehitustööde pakkumise riigihanke hindamiskomisjoni
protokolli, mille alusel tunnistati laekunud pakkumisest vastavaks
aktsiaseltside Amaks, Remet ja Water Ser pakkumised. Põhilise osa valitsuse
istungi ajast võttis lisaeelarve taotluste läbivaatamine ning vastava eelnõu
koostamine. Esmalt lülitati eelnõusse 2002 a. eelarvest väljajäänud taotlused,
kuid püüti vastavalt võimalusele lisada ka uusi.
10. 09. 2002
Kinnitati õigusvastaselt võõrandatud Ellamaa küla Linamaa maa
tagastamine Raivo Viljakule ning kompensatsiooni määramine Koidula
Leppale, Jaak Madissonile, Silvi Arujõele.
Osaliselt rahuldati Kaerepere Spordiklubi taotlus võrkpalliväljaku
varustuse hankimise rahaliseks toetamiseks. Kehtna Kunstide Kooli
õppetasu kinnitamine lükati edasi ning otsustati järgmisel istungil kuulata
ära kooli direktor Lily Saksingu ettekanne
Vallavalitsus tunnistas edukaks Kehtna aleviku torustike ja ülepumpla
rekonstrueerimis- ja ehitustööde riigihanke konkursi raames esitatud ASi
Amaks pakkumise. Eeltoodud firmaga sõlmitakse peale vaidlustuste tähtaja
möödumist ka kirjalik hankeleping ehk lihtsamalt väljendades töid hakkab
tegema AS Amaks.
17. 09. 2002
Vallavalitsus kuulas ära kunstide kooli direktori Lily Sakingu seisukohad
ning kinnitas muusikaeriala üldosakonna õppetasuks 100 krooni,
laulustuudio õppetasu tõuseb alates käesoleva aasta 1.oktoobrist 10 krooni
võrra. ASi Mäng taotluse, Kehtna aleviku mänguautomaatide
paigaldamiseks suhtes, otsustati enne otsuse langetamist oodata ära aleviku
esinduskogu seisukoht.
Kuulati maanõuniku ettekannet vabade põllumajandus- ja metsamaade
erastamise taotlejate kohta ning ei peetud õigustatud 41 usaldusühingu,
kes väidetavalt tootsid igaüks Ahekõnnu külas 80 kg kartuleid, erastamisel
osalemist. Lõppotsuse antud küsimuses langetab vallavolikogu. Otsustati
esitada volikogule eelnõu osalemiseks Matsalu alamvesikonna asulate ISPA
joogiveevarustuse ja veekaitse projektis. Nõustuti Lelle staadioni andmisega
põhikooli kasutusvaldusse ning rahuldati Lelle Lasteaia taotlus koosseisu
suurendamiseks 0,125 liikumisõpetaja ning Kehtna Lasteaia Siller taotlus
0,05 liikumisõpetaja ja 0.05 ujumistreeneri ametikoha võrra.

Valijate nimekirjast ja
emotsioonidest
Augustikuu ajalehes kirjutas vallasekretär kohaliku omavalitsuse
volikogu valimise seadusest, kus rõhutas, et vallavalitsus seekord ei tegele
ei valijate nimekirjaga ega valijate kaartidega. Seaduse järgi peetakse valijate
arvestust Eesti rahvastikuregistris, mis ei ole kahjuks täiuslik ja võib
sisaldada vigu. See asjaolu tekitas kohe omavalitsuses muret, sest oli ette
näha arusaamatuste tekkimine, kus meid võidakse alusetult süüdistada
teiste vigades. Selle jaoks, et kodanik oleks ette valmistatud ja teaks, kuidas
ja kellele teatada andmetes vigade avastamise korral, oligi mõeldud
eelmainitud artikkel valla lehes… ja olgem ausad, eesmärk oli ka see, et
vältida olukordi, kus kodanik kulutaks asjatult oma energiat vallaametnike
halvas töös alusetult süüdistamise peale. Vaatamata sellele, juba järgmisel
päeval pärast valijakaartide kättetoimetamist, sai vallavalitsus äärmiselt
emotsionaalse telefonikõne ränkade süüdistustega.
Tuletame veel kord meelde: kui valija leiab, et tema andmetes on vigu,
peab ta esitama kirjaliku avalduse valimisjaoskonnale või vallasekretärile,
kes omakorda vaatab avalduse valijate nimekirja koostajaga (Eesti
rahvastikuregistriga, mitte valla registriga) läbi. Ja vead saavad parandatud.
Kui kodanik sellele käigule eelistab valida vallavalitsuse telefoninumbri ja
häält tõsta, jääb mulje, et ta ei olegi probleemi lahendamisest huvitatud,
vaid kasutab võimalust oma viha välja elamiseks. Säästkem ennast ja teisi.

Natalja KIVIMÄGI,
Infotöötlusspetsialist

VALLAVOLIKOGUS
Volikogu istung toimus 17. septembril, millest võttis osa 18 liiget 19st.
Esmalt kuulati vallavanema informatsiooni: Kehtna aleviku
kanalisatsioonitorustiku ja ülepumpla rekonstrueerimistöid ja kõnniteed
hakkab tegema AS Amaks Alust. Rapla kalmistut toetati 3000.- krooniga
kalmistupäevade läbiviimiseks, Kehtna lasteaeda võetavate laste alampiiriks
kinnitati 1,5 aastat jms. Kinnitati valla lisaeelarve kogumahus 1 554 438.Peale pikka töös olekut kinnitati valla arengukava aastateks 2002 kuni 2006.
Vaba põllumajandus- ja vaba metsamaa erastamisel on tekkinud mõningad
probleemid. Vabadele maadele pretendeerib 32 kohalikku ettevõtjat ning 40
usaldusühingut ja kaks FIEt.10.septembril olid komisjoni ees usaldusühingute esindajad, kes andsid üle sularaha sissetuleku orderid kartuli
müügi kohta. Komisjoni arvates ei ole need piisavad dokumendid
põllumajandustegevuse tõestamiseks Kehtna vallas. Komisjon ei ole
jõudnud kontrollida veel kõigi taotlejate õiguslikkust maa erastajate nimekirja
kandmiseks ja palub volikogult toetust ja ajapikendust komisjoni tööle, et
teostada järgmised toimingud:
1)saata Riigi Maa-ametile järelpärimine esitatud kassa sissetulekuorderite suhtes;
2)nõuda nendelt maade taotlejatelt, kelle kohta ei ole komisjonil piisavalt
andmeid põllumajandusliku või metsamajandusliku tegevuse kohta,
seaduses ette nähtud majandustegevust tõestavaid dokumente
25.septembriks 2002;
3)vastata vaba põllumajandus- ja vaba metsamaa avaliku väljapaneku
ajal kohalike ettevõtjate poolt esitatud pretensioonidele 26.septembriks
2002. Volikogu toetas komisjon tegevust ja andis ajapikendust puuduvate
andmete selgitamiseks. Nimetati kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste
jaoskonnakomisjonide liikmed ja asendusliikmed. Algatati Kehtna valla
ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava koostamine. See võimaldab
vallal taotseda raha maailmapangalt ning Euroopa Ühendamise fondidest
vastavate tööde teostamiseks. Tunnistati kehtetuks vallavolikogu määrus
nr 29”Haldusõigusrikkumise protokolli koostamise ja haldusõigusrikkumise
asja arutamise õigust omavate ametiisikute loetelu kinnitamine”. Lahendati
avaldusi, kuulati informatsioone.

Saagem tuttavaks
Eidapere Koolil on uus direktor pr INGE PULLAT
Ennast iseloomustab ta nii:
Tund teda trükib,
hetk teda lükib.
Rõõmud niite põimivad,
mured sõlmi sõlmivad.
Südamevalu
ja joobumus,
mõtlikkus, nukrus
ja loobumus...
Iga su samm
jätab temasse kaja
rohkemgi vahest,
kui arvad, et vaja.

Olen sügiselaps. Sündinud 26.oktoobril 1975.a.Tallinnas.Lapsepõlv
on möödunud Ida-Virumaal Alutaguse laantevahel väikeste Jõuga
järvede ääres Koolis käisin Adolf Kesleri nimelises Keskkoolis Jõhvis
ja peale lõpetamist käisin Tartu Pedagoogilises koolis. 1985.a
lõpetasin Ed.Vilde nimelise Tallinna Pedagoogilise Instituudi
pedagoogika ja algõpetuse metoodika eriala. 1998.a.lõpetasin Tallinna
Pedagoogikaülikooli filoloogiateaduskonna keelekeskuses eesti keele
õpetaja lisaeriala. Olen täiendanud end erinevatel kursustel. Praegu
õpin koolijuhtide koolitusel. Olen juhendanud kunstiringe,
kunstistuudiot, 1999.aasta augustis viisin Kohtla-Järve
Täienduskoolitus ja Riigikeele keskuses läbi täienduskoolituse
kunstiõpetajatele. Olen õppinud Maie Lätti lilleseade koolis. Meeldib
kõik ilus nii inimestes kui ümbruses. Olen kasvatanud suureks oma
poja Andrese

Aktuaalne
Valla Vaatleja küsis volikogu liikmetelt järgmist:

Milline oli Sinu panus
volikogu liikmena valla heaks?
Tõnis Blank: Püüdsin ellu viia tasakaalustatud arengut, et igal tasandil oleks elamisväärne
elu. Ettevõtluse arengut tuleb rohkem toetama
hakata. See tagaks valla tulubaasi täienemise,
annaks inimestele tööd, leevendaks sotsiaalpoole
olukorda.
Rein Haggi: Tegelikult väga väike.
Viktor Ivanov: Arvan, et olen seisnud
võimaluste piires Lelle kui oma piirkonna eest.
Eks probleeme on lahendatud igasuguseid.
Rein Järvik: Hooldekodu on mittetulundusühing, koos M.Michelisega on käima lükatud
Lokuta ühiskodu ja Eidapere kool-kodu projektid.
Tõnis Kurisoo: Heameel on sellest, et Valtu
Spordimajas on saanud palju ehitada. Kurb on
see, et Kaereperel pole uut lasteaeda. Minu nõu
on kuulda võetud Kehtna Põhikooli akende
vahetusel ja välissoojustusel, samuti Lelle kooli
juurde lasteaia toomisel, tulemus on korralik.
Ago Kuus: Olen kaasa aidanud valla
viidamajanduse ja reklaami kujundamisel. Üldiselt
on paljusid probleeme tulnud lahendada.

Tiit Leier: Eelarvest rahade suunamine
prioriteetsematesse kohtadesse.
Eevi Mahoni: Sain valla eelarvest Peetri koguduse kiriku remondiks raha. Kalmistu heakord on
paranenud. Ja rahvamaja ümbruse teeme Kalbus
ka korda! Kiriku samuti. Eeltöö juba käib.
Mati Michelis: Koos R.Järvikuga ühiskodu
loomine Lokutal ja kool-kodu loomine Eidaperes.
Tarmo Murel: Et Lelle Põhikool on siiani
toiminud ja säilinud.
Kaja Mõtsnik: Vald kauniks!
Toivo Niinemets: Nii palju, kui võimalik oli,
seisin hea hariduse ja kultuuri arengu eest. Tahan
võidelda parema ja kultuursema elukeskkonna
nimel. Suureks probleemiks pean noorte vaba aja
mõtestatud veetmise võimaluste puudumist
Kehtnas.
Tiit Sullakatko: Tulin alles hiljuti asendusliikmena volikogusse. Nii lühikese aja jooksul
midagi märkimisväärset korda saata ei saanud.
Märt Riisenberg: Südameasjad olid ettevõtluse püsimine vallas, turvalisuse probleemid,
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tänavavalgustus.
Harry Smitt: Olin vahendaja küla ja volikogu
vahel. Ka maakomisjonis oli palju probleeme
lahendada. Palju tuli otsuseid teha, aga paljusid
otsuseid teha ei saanud – riik tuli vahele.
Tenno Teets. Mind valiti heakorrakomisjoni
esimeheks. Heakorrale ja looduskaitseobjektide
hooldamisel oli meie komisjoni panus suur. Minul
endal saavutusi ei ole, on ainult meeskonnatöö.
Kolme aasta jooksul oleme Kauni Kodu
konkursiga teinud vallas suuri edusamme. Kui
enne tuli otsida üksikuid kauneid kodusid, siis
nüüd on ainult üksikud mittekaunid kodud veel
jäänudki. Nii palju on juurde tulnud ilusaid, hästi
korrastatud koduümbrusi, et valikut, kes on
kaunim, on juba väga raske teha.
Eero Kalberg: Eelarve koostamise protsess
sai rööbastele pandud – vallaametnikud said
lõpuks aru, mida on vaja teha. Rahva oma
algatuse toetamine.
Ülo Treial: Sai pidurdatud väljastpoolt tulnud
“tankistide” maaga mahhineerimist. Eelarvesse
suhtumist sai muudetud. Munitsipaalomandisse
jäid Kehtna park, Estonia tehisjärve ümbrus, Lau
kruusakarjäär.
Tõnu Teder: Pidin volikogu esimehena
vägesid koos hoidma ja tegevust suunama, et
kõik asjad rahulikult toimiksid.

KEHTNA VALLA KAUNIS KODU 2002
KODUD MÄRGITUD AASTA NUMBRI JA
MÄRGIGA:
Perek. Kase Väljaotsa talu Kalbu
Perek. Mahoni Lussa talu Kalbu
Perek. Tõntson Laiaru-Alt talu Paluküla
Pr.Lili Saksing ja hr. Avo Kuslap Kingu maja
Paluküla
Perek. Olesk Tarsi talu Linnaaluste
Pr. Õnne Toomsalu ja hr. Jüri Raadik
Tuulepesa maja Linnaaluste
Perek. Tael Metsa tänav1 Eidapere
Perek. Palandi Paemurru Tänav 17 Keava
Perek. Laanmäe Pargi tänav 13 Kehtna
Perek. Mett Kivi maja Kaerepere
Perek. Teets Kase tänav 1 Kaaerepere
Pr. Tiiu Vahtmäe ja hr Rein Nipernado Kase
maja Kaerepere
Perek. Lepikult Tamme maja Ingliste
Valtu lasteaed
Kalbu küla
KODUD MÄRGITUDAASTANUMBRIGA:
Perek. Pärn Kasemäe talu Ingliste
Perek. Hindremäe Otsa talu Lau
Perek. Seppam Jõesauna talu Nadalama
Perek. Randjärv-Berlokko Kukemetsa talu
Valtu-Nurme
Perek. Raudsepa Raudsepa talu Valtu-Nurme
Perek. Kingi Viljandi mnt.35 Lelle
Perek. Lehtmets Männi maja Põllu
Perek. Maripuu Maripuu maja Reonda
Perek. Toomet Pargi tänav 1 Eidapere
Perek. Haas Tallinna mnt. 14a Eidapere
Pr. Helmi Miklas Laasi talu Ohekatku
Perek. Kalberg Mäe maja Koogimäe
Pr. Anette Jaakson Roheline tänav 6 Keava
Perek. Mõtsnik Otti talu Saksa
Perek.Velleste Tohtri maja Metsaääre
Perek. Laas Toominga tänav 3 Kaerepere
Perek. Kurisoo Metsaääre tänav 9 Kaerepere

Perek. Rahu Saare tänav 4 Kaerepere
Perek. Läänerand Pargi tänav 4 Kehtna
Pr. Anne Aus Aiandi 4 Kehtna
Perek. Ojasalu Välja talu Põrsaku
Nooruse tänav (Priidud) Kehtna
Haide Puukool Kaerepere
Kehtna Lasteaed Siller Kehtna
Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu
AITÄH TEILE:
Kalbu küla: perek. Ader Keldrimäelt, perek.
Buntsel Jussilt, perek. Merila Videvku- Koidult ,
perek. Ellermaa Külarilt, perek. Neeme Vanatoalt,
pr.MelanieJohanson Raba-Saarelt, hr. Armin
Liivat ja Hilja Rohula Naelalt, perek. Küttis ja
Linda Vilimaa Tartult, perek. Salm Räägu-Tõniselt,
pr. Rita Eiland ja pr. Piret Ladoga Räägu-Uuetoalt,
perek. Vilibert Väljatoalt, perek. Merents RääguAltoalt
Karepere alevik: perek. Rokk Toominga 9,
pr. Tiina Sussi Jaagu maja, perek. Rehede Tamme
maja, perek. Piir Toominga 5, pr. Urve Laurimaa
Kurve maja, hr. Karlis Romanovski Kalmeti maja,
pr. Helvi Soosalu Kaasiku maja, perek. Hannust
Toominga 1, Valtu Seltsimaja
Ingliste küla: Ingliste korruselamu nr 2,
Päkapiku piirkond
Käbküla küla: perek. Taluri Kaselt
Ohekatku küla: pr.Helmi Miklas LaasiKorstnalt.
Lelle alevik: perek. Meresmaa Tööstuse 11,
perek. Kästik Tööstuse 13, pr Helmi Tagapere
Tööstuse 3, pr. Koidu Jaanus Sputniku 19, perek.
Argel Sputniku 24, perek. Kaljuvee Rohu 3, perek.
Karilaid Spordiväljaku 3, perek. Laht Sputniku 20,
hr. Leo Orula Pärnu mnt.7, Lelle Raudteejaam.
Lalli küla: perek. Reinaus Reinausilt
Keava alevik: pr. Vaike Haljaste Metsa 8,
perek. Kask Pargi 1, perek. Puhkan Paemurru 4,
perek. Kutser Põrsaku tee 4, perek. Luisk Põllu 4,
perek. Kuusmann Põllu 5, perek. Raid Põllupõik

3, perek. Kask Kivitee 12, perek. Roodla Põrsaku
tee 9, Metsa tänav.
Linnaaluste küla: pr .Karin-Juta Aarma
Maasikmäelt, pr. Malle Laidna Külaotsalt.
Sooaluste küla: perek. Peters Lepikult
Vastja küla: perek. Tammsaar Okkalt
Pae küla: perek. Teets Alt-Hansult, hr. Ahto
Raadik Rabalt.
Põlluküla: Perek. Teetsmann Lelle mõis
Valtu-Nurme küla: perek. Leppik Matsilt,
perek. Rhede Nõmmelt.
Saksa küla: perek. Haud Saueaugult, perek.
Volke Rätsepalt.
Saunaküla küla: perek. Treial Lossitammelt,
perek. Bortnikov Tõrult
Kumma küla: perek. Laurimaa Uustalult,
perek. Pailk Otsalt.
Kõrbja küla: perek. Sõmer Endlalt.
Reonda küla: perek. Vaikmets Vaikmetsalt.
Lokuta küla: perek. Hermann Anso-Toomalt,
pr. Helve Viickberg Aso-Orult,
Lellapere küla: perek.Mägi Vöhmalt, pr. Eva
Helm Allikalt,
Rõue küla: perek. Kutser Oti-Mardilt, perek.
Kutser Mõisimaalt,
Nadalama küla: perek. Katkosild SakuNõmmelt, pr. Elle Meister Opolt
Allika küla: pr. Ira Pehk ja hr. Tiit Nurk Matsilt
Eidapere alevik: perek. Viljak Männi 5, pr.
Maimu Haasmaa Tallinna mnt.12
Kehtna alevik: pr.Ida Pennonen Männiku 8,
perek. Grünling Aiandi 10, perek. Kütt Põllu 2,
perek. Eilart Allika 6, pr. Alvine Konno aiamaa,
Oja tänav, Techo kauplus, OÜ Alto Soojus, KÜ
Optimist Staadioni 17.

Kaja MÕTSNIK,
heakorraspetsialist
tel 75 640, 052 65 719,
e-mail kaja.motsnik@kehtna.ee
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Eestimaa Rahvaliit esitab Kehtna valla volikogu saadikuteks
(number vastab saadikukandidaadi numbrile valimisnimekirjas)
101. Tõnis Blank.
Majandusmees, Maaelu
Edendamise Sihtasutuse
juhatuse liige, Kehtna Hoiulaenu ühistu juhatuse liige,
kehtnalane. Valla volikogus
hakkaks tegelema revisjonikomisjoni juhtimisega ja
kontrollima valla rahade
kasutamist.
102. Kalju Eilart.
Teenekas põllumajandusteadlane ja kogenud ettevõttejuht, Kehtne Eksperimentaalse Seakasvatuse
Arenduskeskuse juhataja,
kehtnalane, Valla volikogus
hakkaks tööle majanduskomisjonis.
104. Viktor Ivanov.
Kogenud põllumees ja
ettevõtja, Lelle Põllumajanduse Osaühingu juhatuse
esimees, lellelane, Volikogus
hakkaks tööle maakomisjonis.
105. Kaspar Järvala.
Põllumajandustehnika õpetaja, Kehtna Majandus- ja
Tehnoloogiakooli õppemeister, rahvusvaheliselt tuntud
spetsialist. Noore pere isa.
Kehtnalane. Volikogus hakkaks tegelema noorteprobleemidega.
106. Rein Järvik.
Ehitusmees, ettevõtte juht.
Mittetulundusühingu Elupuu juhatuse esimees, Kehtna valla hooldekodu juhataja. Eidaperelane. Volikogus
hakkaks tööle sotsiaalkomisjonis.
107. Jaanus Kaljula.
Tegevpõllumees, Raja talu
pidaja Käbikkülas. Valla volikogus hakkaks tööle maakomisjonis.

110. Mare Käpp.
Kogenud sotsiaaltöötaja.
Kehtna valla sotsiaalnõunik. Kehtnalane. Volikogus hakkaks tegelema
sotsiaalkomisjonis.
111. Viktor Lepik.
Põllumees ja ettevõtja, Kuusiku Katsemajandi juhataja.
Valtulane, aktiivne spordimees. Volikogus hakkaks
tööle maakomisjonis.

112. Mati Michelis.
Tehnikamees. Mittetulundusühingu Elupuu töötaja.
Eidaperelane. Volikogus
hakkaks tegelema majanduskomisjonis.
113. Tarmo Mett.
Jurist, ettevõtja. Valtu Hoiuühistu esimees. Valtulane.
Volikogus hakkaks tööle
majanduskomisjonis.

114. Tarmo Murel.
Õpetaja, kooliljuht. Lelle
Põhikooli direktor, praegu
Rapla Ühisgümnaasiumi
asedirektor. Kehtnalane.
Volikogus hakkaks tegelema
hariduskomisjonis.
115. Toivo Niinemets.
Õpetaja, koolijuht. Kehtna
Põhikooli direktor. Kehtnalane. Volikogus hakkaks
juhtima hariduskomisjoni.

116. Märt Riisenberg.
Põllumajandusjuht,
ettevõtja. Kehtna Mõisa
Osaühingu juhatuse esimees. Kehtnalane, spordimees.

108. Heili Kaljuste.
Majandustöötaja, Kehtna
Hoiu-laenuühistu juhatuse
liige, taluperenaine. Kehtnalane, volikogus hakkaks
tööle revisjonikomisjonis.

117. Enno Siiber.
Teenekas põllumajandusteadlane, ettevõtte juht.
Kehtna Tõuloomakasvatajte
Ühistu projektijuht. Keavalane. Volikogus hakkaks
tööle majanduskomisjonis.

109. Karmo Kreuz.
Ehitusmees. AS ES Sadolin
laooperatsioonide juhataja.
Valtulane, noore pere isa.
Tuntud spordimees. Volikogus hakkaks tegelema sporditöö korraldamisega.

118. Ain Sildoja.
Põllumees, talupidaja, õppejõud. Kehtna Majandus-ja
Tehnoloogiakooli direktor,
praegu õpetaja. Kehtnalane.
Volilkogus hakkaks tööle
maa- või keskkonnakomisjonis.

119. Andres Valinu.
Põllumees, maakorraldaja.
Talupidaja Lelles. Lellelane.
Volikogus hakkaks tööle
keskkkonna komisjonis.

120. Linda Vitsur.
Majandustöötaja. Hulgikaubandusettevõtte omanik
ja juhataja. Kaereperelane.
Volikogus hakkaks tööle majandus- või revisjonikomisjonis.
Linda Vitsur: Volikogus on meeste käremeelsuse kõrvale vaja enam naiselikku diplomaatiat ja emotsionaalsust
Linda Vitsur (44), Raplas sündinud ja kasvanud,
saarlase visade juurtega, elab Kehtna vallas
1980.aastast, praegu Kaereperes. Pikka aega
töötanud Kehtna tööstuskaupade kaupluse
juhatajana, 1994.aastal lõi oma majatarvete
hulgimüügi firma, toob kaupa Austriast, Lätist,
Venemaalt. Kolme poja ema. Sel aastal lõpetas
Mainori Majanduskooli ärijuhina, diplomitöös
uuris Raplamaa naisettevõtjaid. Eesti Ettevõtlike
Naiste Assotsiatsiooni ja Eesti Noorte Kommertskoja auliige.
Miks soovivad naised volikogu liikmeks saada?
Vestlen sageli inimestega, kes puutuvad
tihedalt kokku valla ja volikogu tegevusega.
Ollakse ühel meelel, et volikogu tööstiil,
vaidlemis- ja suhtluskultuur, otsustamine on
vägagi meestekeskne. Otsustamisel lähtutakse
mehelikust arvestusest ja tehakse meestele
arusaadavaid kulutusi. Kehtna valla naiste
arvates kipuvad paljud naiselikumad elualad
(kasvõi kultuur-, haridus-, seltsielu, laste vaba
aeg) jääma teisejärguliseks. Ei tulegi ette mõnda
laiemalt tuntud naist - volikogu liiget. Ja ka
saadikukandidaatide nimekirjades on naisi vahest
üks kümnendik. Aga elanikest moodustavad nad
poole. Arvan, et naised peavad volikogus olema
palju rohkem esindatud.
Kas naine võib olla volikogus parem kui mees?
Volikogu on otsustav organ, kus otsused võetakse vastu arutelu ja läbirääkimiste tulemusel. Olen
ise pidanud palju osalema ärilistel läbirääkimistel,
nõupidamistel ja konverentsil, seejuures sageli
välismaalastega. Naiste eeliseks on, et nad oskavad mahendada ja rahustada arutamise käigus
tekkivaid teravaid olukordi ja vastasseise, nad
on loomu pooolest tundelisemad, aga ka ehk
kavalamad ja diplomaatilisemad. Naised on ehk
paremad läbirääkijad kui mehed.
Teiseks on naised loomult palju palju kokkuhoidlikumad ja kulutusi arvestavad kui mehed. Valla
rahakott on meie ühine varandus. Naised aitaksid
seda kindlasti tõhusamalt kasutada.
Kuidas tahad ise volikogu liikmena tegutseda?
Hämmastuseks hakkasid pärast seda, kui mu
nimi oli saaadikukandidaadina “Nädalises”
ilmunud, minu poole pöörduma inimesed mitmesuguste lahendamata murede ja ettepanekutega.
Tähendab, valla elanikud otsivad, kes neid aitaks.
Volikogu liikmena võtan omale selge kohustuse
– kõik mulle esitatud ettepanekud ja mured toon
arutamiseks ja lahendamiseks valda ning annan
inimestele vähemalt vastuse ja selgituse, kui ei
saa kohe lahendada. Olen lubanud, et vähemalt
kord kuus palun valijaid kohtuma, kasvõi oma
koju, kus räägin valla valitsuse ja volikogu
otsustest ja plaanidest. Püüan, et nii teeksid kõik
volikogu saadikuid .

Valimisreklaam
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Eesti Keskerakond - KINDEL NING USALDUSVÄÄRNE PARTNER
Meie deviisid on:
Tuleviku tagatiseks on kool kodukohas
Õppimistingimuste ning hariduse kvaliteedi
tagamine on meie esmane ülesanne. Tagame
koolilõuna ja töövihikute maksumuste osalise
kompenseerimise.
Igal vallakodanikule info kättesaadavaks oma
kodukandis
Kõik valla raamatukogud kvaliteetseteks
internetiseeritud infopunktideks.
Tugev küla, tugev vald
Toetame jätkuvat külaliikumist ning
omaalgatust. Hoiame kõrgel kodukoha pärandeid.
Hoiame oma maad ja metsa
Toetame maa sihipärast kasutamist.

Vallakodanik esmaseks maaomanikuks. Mets on
meie kopsud. Hoiame loodust.
Terve ja hooliv vald
Kõik spordisaalid maksimaalselt kasutusse
tervise ning sportlikkuse edendamiseks.
Töökohtade loomiseks näeme võimalust
ettevõtliku initsiatiivi stimuleerimist.
Algatame koostöös ettevõtlusega noortele
suvel töölaagrite korraldamist. Alustasime
joogivee kvaliteedi parandamist Kehtna alevikus
ja laiendame projekti üle kogu valla. Lapsed on
meie tulevik. Taotleme igale Kehtna vallas
sündivale lapsele kahe tuhande kroonist
sünnitoetust.

nr 122 Helju Reitsak
Elan ja töötan Kehtnas.
Olen Kehtna Valla spordikooli
direktriss ning Kehtna lasteaia
“Siller” liikumisõpetaja. Kordineerin kogu valla spordielu nii
täiskasvanutele kui lastele.
Minu eesmärgiks on vallas
spordielu edendamine. Tahan
hea seista meie laste sportlike
ja tervislike eluviiside eest. Et tulevikus mitte võidelda
tagajärgedega, peame juba praegu kasvatama terveid,
sportlikke ja tugevaid lapsi kes oleksid õpihimulised
ning edumeelsed riigi positiivsele arengule kaasaaitajad.

nr 125 Ago Kuus
Olen külaliikumise ja kohaliku küla arendamisega tegelenud juba pikemat aega. Näen,
et selles valdkonnas on veel
palju teha. Küla peab muutuma atraktiivsemaks ja Eesti
külakultuuri tavade edasikandjaks. Viidamajandus korda.
Tutvusta ennest!

nr 126 Pille Laos
Töötan Ingliste LasteaedAlgkoolis juhatajana. Olen
suutnud muuta kooli lapsesõbralikuks ning kogu külale avatuks. Püüan säilitada olemasolevat ning arendada külaelu
kultuurilembelisemaks. Toetan
igati alus- ja alghariduse kodulähedust. Ka väikekoolis on
võimalik lapsel saada head haridust.

nr 127 Arno Luisk
Pean väga tähtsaks kodanike turvalisust. Arendada ja
uuendada tuleb alevike kõnniteid ja tänavavalgustust. Liikluskorraldus Kehtna alevikus
ning Kaereperes peab saama
ajakohase lahenduse. Lahenduse peavad leidma laste mänguväljakute ning puhkealade

nr 123 Ülari Luisk
Olen sündinud 1969
aastal , abielus, kolme lapse
isa. Elan Keavas ja töötan
vallas keskkonnainspektorina. Olen seadnud eesmärgi
kaitsta loodust, toota säästlikult ning elada turvalise elukeskkonnas. Oma saadikutöös pööran erilist tähelepanu
Kehtna aleviku joogivee kvaliteedi parandamisele ning
vallaelanike keskkonna teadlikkuse tõstmisele. Tahan
kaasa aidata tolmutõrje teostamisele vallas tiheda
liiklusega kruusateedel. Algatan vallas “Naabrivalve”
projekti ning püüan rakendada meetmeid avaliku korra
tagamiseks. Toetan noorte huvihariduse laiendamist
uute huviringide loomisega.

nr 124 Ilmar Kell
Olen sündinud 1965a
Rapla linnas. Kehtna valla
kodanik alates aastast 1990.
1992. aastast tegelen väikeettevõtlusega Kehtnas.
Toetan igati väikeettevõtluse arengut, et luua
juurde uusi konkurentsivõimelisi töökohti võimalikult kodukoha lähedale.
Klubilise tegevuse organiseerimine looks inimestele ettekujutuse, mida täpsemalt nõutakse ettevõtjalt ja ettevõttes töötajatelt. Olen astunud
esimesi samme Kehtnas noorte tehnikaklubi
loomiseks, kus peale tehnika tegeletakse ka
matkamise ja kalastusega.

Sündinud 28.09.1972 Eidaperes. Koolitee algas Eidaperes,
jätkus Luua Metsakoolis ja tänaseni
töötan ja elan Eidaperes. Olen
seadnud omale sihiks aidata kaasa
kohaliku hariduse, küla ja väikeettevõtluse soodustamisele. Toetan
kvaliteetse hariduse kättesaadavust
oma piirkonnas. Suurem tähelepanu
vallateede kvaliteedile. Maamaksu hoida kindlates
piirides. Tingimuste loomine töökohtade tekkeks läbi
väikeettevõtluse. Turvalisuse tagamine (naabrivalve,
kuritegevuse ennetustöö, päästeabi kättesaadavus).
Sportimiseks tingimuste loomine. Korteri- ja
majaühistute tekitamine ning monopoolse elamuhaldaja
tõhus kontroll.

nr 131 Raul Velleste

nr 121 Kalle Toomet
Olen töötanud kuus aastat
vallavanemana ja pean õigeks
tasakaalustatud regionaalarengut. Esmatähtsaks pean
hea hariduse korraldamist
kogu valla territooriumil.
Haridusega kaasneb vaba aja
sisustamine ja selleks tingimuste loomine. Parandada
tuleb transpordi logistikat ning algatada munitsipaalelamuehituse planeerimist. Oleme maaomavalitsus. Maa peab kuuluma eelõige kohalikule rahvale.

nr 130 Priit Orupõld

planeeringud.

nr 128 Mariina Madisson
Lelle raamatukogu juhataja.
Sünd.12.09.1966 Kohila vallas.
Lelle asusin elama 1979. 1984
aastal alustasin tööd Lelle raamatukogus.Viljandi Kultuurikooli
kaugõppeosakonnas omandasin
vanemraamatukoguhoidja kutse.
Abielus, peres on 2 last.
Minu jaoks on oluline ära hoida
kodukoha vaimset ja kultuurilist hääbumist. Toetan
väikeste maakoolide säilimist. Kooliharidusest mitte
vähem tähtis on laste ja noorte vaba aja veetmise
võimaluste olemasolu. Ei ole ju palju soovida
elementaarseid sportimisvõimalusi ja pisikest
noortekeskust. Meie kõigi huvides on muuta endi
koduümbrused, kodupaigad kauniks ja turvaliseks

nr 129 Kaja Mõtsnik
Töötan vallas heakorra spetsialistina ning minu eesmärgiks
on kauniks muuta meie töö- ning
elukeskkond. Volikogu liikmena
alates 1999 aastast ja olen algatanud koos volikogu keskkonnakomisjoniga “Kaunis kodu”
konkurssi, külaliikumist ning
kohaliku algatuse teket. Soovin jätkata külade
enesealgatuse toetamist, külavanemate koolituist ning
puhkeakade loomist valla erinevatesse paikadesse.

Kehtna vald on optimaalse suurusega. Ma ei pea
otstarbekaks suurendada
valda, teadmata, mida see
meile annab. Toetan igasse
valla asulasse lasteaia- ja
koolihariduse andmise kohustust. Maaelu toetus on
hädavajalik. Töötuse probleemile tuleb leida lahendus.

nr 132 Aimur Pailk
Olen 58 aastane. Elan
Kumma külas Otsa talus.
Töötan Osaühing Valtu
Ehitus juhatajana. Tahan
toetada ühistegevuse ning
külaliikumise arendamist.
Taotlen kultuurielu- ja sporditegevuse laiendamist. Pean
tähtsaks Valtu seltsimaja
ehitustööde lõpuleviimist
ning kogu elamuehituse edendamist koos tuleviku
tarbeks valla üld- ja detailplaneeringute kavandamisega.

nr 133 Ene Romanovski
Olen sündinud 1965 a.
Raplas. Abielus, peres kaks last.
Viimased viis aastat olen
elanud Keava alevikus ja hobi
korras tegelenud laste- ja noorte
vabaaja sisustamisega ning
osalenud Keava aleviku nõukogu
juhatuses ja kultuuri- ja hariduse
seltsi tegevuses.
Soovin kaasa aidata noorte vaba aja aktiivsele
sisustamisele, maaelu elavdamisele, toetades
väikeettevõtluse arengut, toetada alevike ja
külavanemate ning nende meeskondade, seltside ja
seltsingute tegevust. Tagada alevike ja külade
turvalisust.

nr 134 Helje Tammai
Töötan Keila Metskonnas
pearaamatupidajana. Kahe lapse
ema. Püüan mitte ainult rääkida
vajadustest ja võimalustest, vaid
tahan ka ise probleeme ja muresid
lahendada. Tahan astuda välja laste
ja tõeliselt sotsiaalset abi vajavate
inimeste kaitseks. Sageli ei mõisteta
ühe või teise ametniku teguviisi. Seda saab selgitada
kohtumiste korraldamise teel. Niisiis - ametnikud
rahvale lähemale. Seda kõike lähtudes reaalsetest
võimalustest, mitte andes liigseid lubadusi
ega tehes suuri sõnu.

nr 135 Õie Paaslepp
Pean väga oluliseks kogu valla
raamatukogude tähtsuse esiletõstmist. Kõik raamatukogud peavad
saama internetiseeritud ja muutuma külastajatele infopunktideks.
Kehtna lugejatele tuleb luua kaasajale vastavad tingimused algatades
uue raamatukogu ehitamist.
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Ühendus Vabariigi Eest - Res Publica
valimissõnumid Kehtna vallas

136.
Peeter
Erikson

137.
Eva
Hindremäe

138.
Eero
Kalberg

139.
Kalju
Kalda

140.
Sergei
Koolma

141.
Gunnar
Kure

142.
Targo
Kure

146.
Priit
Mägi

143.
Tõnis
Kurisoo

144.
Vaike
Kõppo

145.
Eevi
Mahoni

153.
Pille
Sussi
147.
Illar
Olesk

148.
Tiit
Olju

149.
Irina
Pašnina

Kes me oleme? Oleme Eesti noorima erakonna
nimel ühinenud mitmetelt elualadelt ja erinevas
vanuses ühiseid eesmärke seadnud Kehtna valla
kodanikud. Kõik meist ei ole Res Publica
liikmed, meie hulgas on nii parteituid kui ka
teiste erakondade liikmeid. Oleme mõttekaaslased, kelle eesmärgiks on Kehtna valla elanike
elujärje oluline parandamine. Mida oleme
märganud ja mida me tahame?
Oleme mures laste ja noorte pärast.
Soovime igale valla lapsele võimalusterohket
tulevikku! Selleks on vaja tagada
· kodulähedane alus- ja algharidus ja
· kvaliteetne põhiharidus, et jätkata edukalt
õpinguid kutsekoolis või gümnaasiumis
· koolihoonete jätkuv remont
· naaberomavalitsustega on vaja moodustada ühtne haridusruum – Rapla gümnaasiumide
ja internaadi olukorra pärast muretseme ka meie!
· muuta Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool kutsehariduskeskuseks ja piirkonna
ettevõtluse innovatsioonikeskuseks ehk meie
oma kooliks, nii noortele kui täiskasvanutele,
töötutele ja ettevõtjatele. Meil on selleks
võimalused – meil on Eero Kalberg
· teame, et Kaerepere lapsed vajavad uut ja
suuremat lasteaeda – me püüame leida kõige
sobivama ja parema variandi teie jaoks. Me
oskame seda – meiega on Tõnis Kurisoo
Laste kasvatamatus, hoolimatus – on see
kodu, kooli või ühiskonna probleem? Meie
arvates on vaja kasvatada kodumaa tunnet läbi
töökasvatuse ja huvitava tegevuse:
· soovime taastada laste- ja noortelaagrid
(loodus, mets, käsitöö, põllumajandus jne)
õpetajate, metsaülemate, kodanikeühenduste ja
põllumeestega koostöös. Ehk ei ole veel hilja!
Meil on kogemusi – Hillar Olesk ja Tarsi talu.
· tahame rajada alevikesse ja suurematesse
küladesse laste- ja noorteväljakud
· lubame noortele midagi päris oma –
näiteks noortekeskuse, kus ise kõike teha!
Usaldame noori, sest ka meie hulgas on palju
noori!
Soovime kõigile vallakodanikele normaalset
ja inimväärset elu. Tahame, et Kehtna vallal oleks
hea maine ja elanike arv hakkaks taas tõusma.

150.
Priit
Reinaus

151.
Sven
Soomets

152.
Aivar
Surva

Püüame analüüsida, mis on Kehtna valla “märk”
– kas eelmise sajandi “pruutide kool”, tõupullid,
praegune Chicago või midagi muud. Meie
pakkumine on “Kõnnumaa”, sest just
sellenimeline looduskaitseala paikneb meie valla
maadel.
Me tahame selleks üht-teist lähima kolme
aasta jooksul ära teha. Teeme kõik selleks, et
· Kehtna aleviku 2000 inimest on hiljemalt
kolme aasta pärast varustatud puhta ja kvaliteetse joogiveega
· Kaerepere spordikompleks lõpuni renoveerida – teha korda saunad ja ehitada lõpuni
majutuskohad – siis saab kompleks end veel
paremini majandada
· kultuuri- ja sporditegevus uutele alustele
- klubilise ja projektipõhise töö toetamine, Helgi
Sussi teatribussi tegevuse eeskujul ka teiste
piirkondade inimesed teatrisse ja kontserdile!
· Lelle kultuurimaja ja raamatukogu olukord
ja sporditegemise võimalused peavad paranema
· korraldada sauna- ja ujulateenused
“riskigruppidele” 2X kuus
· pensioniealised inimesed tuleb tuua tagasi
meie sekka, sest nende kogemusi ja oskusi vajame
igas eluvaldkonnas. Seda on meile tõestanud Evi
Mahoni ja Vaike Kõppo.
· Peetri kogudusele uus ja tegus juhatus,
peatada kiriku lagunemine, pastoraadi majja
pühapäevakool!
· peremehetud lagunenud hooned tuleb üle
vaadata, leida kasutus või on vaja lammutada –
seda me küsime Teie käest.
· Kehtna-Kaerepere-Rapla rattateeprojekt
tegelikkusesse, kasvõi osaliselt!
· tänavavalgustused korda ja pimedal ajal
ka tuled põlema
· teeme ühe oma valla tippsündmuse –
sport, kultuur ja lapsed-noored-ettevõtjad
käsikäes! Me saame sellega hakkama, sest meiega
on Gunnar Kure
Tahame elanike vaba liikumist nii valla siseselt
kui väljaspoole. Bussiliinid tuleb muuta
otstarbekamaks, soovime rõhuda raudteeliikluse
allesjäämisele ja arengule.
Tahame, et ka Kehtna vallast lauatelefonilt
saaks helistades esimese numbrivalimisega

154.
Rein
Tamme

155.
Ülo
Treial

ühenduse! Selleks tuleb avaldada survet Eesti
Telefonile, et ühenduskaablid ja keskjaamad välja
vahetataks.
Omavalitsus saab olla tegus ainult koostöös
vallaelanike ja ettevõtjatega: Külavanematega
peab koostöö jätkuma ja arenema. Kohalikke
algatusi, sh kodu- ja külakaunistajaid tuleb
toetada ja tunnustada. Rahaliste toetuste aluseks
on piirkondlikud arengukavad ja arenguprojektid
ning kodanikeühenduste tekkimine.
Tuleb märgata nii tublisid kui hädasolijaid,
ka neid, kes ise ei küsi!
Kodanikujulguse sisendamine – ei tohi karta
poliitikut, ametnikku ega bürokraatiat! Tule ja
räägi, me kuulame! Me tuleme Sinu juurde, me
kuulame. Oluline on info vahendamine – valla
elanik – volikogu liige – volikogu koosolek ehk
räägi inimesega ja esinduskoguga!
Me ei paku valmis lahendusi, me leiame need
lahendused Teiega üheskoos.
Valla ettevõtjatega koostöö on ühise eduka
tegutsemise alus. Omavalitsus peab teadma ja
tundma oma maksumaksjaid ning suuremate
otsustamiste korral nendega nõu pidama. Me
näeme ja aitame alustavaid ettevõtjaid, sest meie
hulgas on kogenud selles valdkonnas tegutsejad
– Rein Tamme, Sergei Koolma, Ülo Treial.
Vallavalitsuse ja volikogu töökorraldus ning
vastutus paika – tööjaotus ja selle toimimine tuleb
üle vaadata, tegevus ja otsused ning nende
täitmine teha võimalikult avalikuks. Oluline on
osaleda külakoosolekutel, olla valla allasutustega
partnersuhetes, kasutada senisest efektiivsemalt
valla sõpruspiirkondade koostöövõimalusi.
Otsustuste laiapõhjalisuse tagamiseks tuleb
volikogu juurde moodustada nõuandva häälega
· noorte kogu
· külavanemate kogu
· seeniorite kogu
· ettevõtjate klubi
Seatud eesmärkide nimel oleme valmis tegema
koostööd kõigiga, kellega ühised mõtteid ja
soove.
Paigalseis on tagasiminek, ikka edasi!
Valimissõnumid on välja töötatud üheskoos
kõigi meie nimekirjas kandideerijatega.

Kool, kultuur

Kehtna kool teatab oma
õpilaste vanemaile
Selle teatega soovime kättesaadavaks teha
mitmesugust olulist informatsiooni koolitöö
kohta.
1) õpetajate vastuvõtuajad lastevanematele.
Sel ajal saate teisi õpilasi segamata käia tekkinud
mureküsimusi õpetajaga lahendamas.
2) Õpetajate konsultatsiooniajad õpilastele.
Sel ajal on õpilasel kindel võimalus saada õpetajalt
abi õppimises või sooritada vajalikke kontrolltöid.
3) On võimalus tasuda koolitoidu ja
töövihikute eest pangaülekandega
Nüüd lähemalt
1) Kehtna Põhikooli õpetajate vastuvõtuajad
lastevanematele
Õpetaja nädalapäev kellaaeg
ruum
Ülle Aas
T
14.00-15.00 216
Meeli Jänes
T
15.00-16.00 109
Ingrid Jääts
K
14.00-16.00 215
Piret Kallaste
E
14.00-15.00 312
Lea Karjane
E
14.00-15.00 201
Maret Kesküla E
13.00-14.00 õp.tuba
Maie Kihlevelt E
16.00-17.00 306
Aime Klandorf R
8.00-10.00
203

Ulvi Koit
N 14.00-15.00 214
Liivi Kundla
E 15.00-16.00 306
Mall Niinemets E 14.00-15.00313
Toivo Niinemets K 8.00-10.00211
Ants Pedaja
T 11.00-12.00 107
Eva Pedaja
T 14.00-15.00 212
Sirje Priks
N 11.00-12.00 309
Urve Puusepp
T 15.00-16.00113
Reet Sildoja
K 16.00
MTK-s
Meeli Toome kuu 1. E 19.00-20.00 111
2) Kehtna Põhikooli õpetajate konsultatsiooniajad õpilastele
Õpetaja nädalapäev tund ruum
Ülle Aas
T
7.
216
Meeli Jänes
T
7.
109
Ingrid Jääts
K
7., 8. 215
Piret Kallaste
T
7.
312
Lea Karjane
E
7.
201
Maret Kesküla K
7.
208
Maie Kihlevelt E
8.
305
Pille Kivi
T
8.
305
Aime Klandorf N
8.
111
Ulvi Koit
K
7.
214

Lugupeetud Kehtna valla ja Kehtna elanikud
Kandideerin rahvaraamatukogude töötajate
toetusel.
Tänapäeval esitatakse raamatukogudele uusi
väljakutseid: oluline on info kiire hankimine ja
lugejale kättesaadavaks tegemine. Loomulikult ei
tohi tagaplaanile jääda raamatute ja ajakirjade
kättesaadavus.
1.Leian, et kõikides Kehtna valla rahvaraamatukogudes peab olema ligipääs elektroonilisele
informatsioonile, see eeldab arvuti ja internetiühenduse olemasolu. Maal peab olema, ja on,
raamatukogu kõigile kättesaadav kohalik infopukt.
2.Kehtnas on kaua räägitud raamatukogu
ebasobivast asukohast. Kehtna Majandus-ja
Tehnoloogiakooli uuel direktoril on plaanis viia
raamatukogu esimesele korrusele. Olen töötanud
raamatukogus pikemat aega ja saan aru, et
raamatukogu ei vasta sellisel kujul ei pensionäride,
end täiendavate õppurite ega ka väikeste laste
vajadustele. Tülikas on käia ka kolmandal korrusel
ajakirjandust lugemas.
1994.a.valla volikogu ja Kehtna KPK otsusega
tõime rahvaraamatukogu ühistesse ruumidesse
kooli raamatukoguga, peamaja kolmandale
korrusele (rahvaraamatukogu asus kolm kilomeetrit
aleviku piirist väljas). Ettepaneku tegid
raamatukogutöötajad ja valla pearaamatupidaja.
Selle sammu eelised olid ilmselged: ülalpidamiskulud, raamatute soetamise summad jne. jagunesid
kahe asutuse peale. Samuti oli Kehtna põllumajanduskoolil pikaajaline kogemus teenindada mitte
ainult oma kooli õppureid, vaid kogu Kehtna
aleviku inimesi. Tänapäeval on sama teed läinud
mitmed raamatukogud nii linnades kui maal.
On kätte jõudnud aeg, mil tuleb taas teha uusi
otsuseid Kehtna aleviku raamatukogu arengus.
Tahan esindada volikogus eelkõige raamatukogu
teenuse tarbija huve, et rahul oleks nii Kehtna
rahvaraamatukogu kui ka Kehtna MTK lugeja.
Seega tahan edasi viia seda, mis on juba loodud,
mille nimel on eelnevalt tööd tehtud, kuid tahan, et
uus tuleks maksimaalselt hea ja projekt saaks
sõnadest teoks. Esimesel korrusel olev

raamatukogu oleks kättesaadavam kõikidele
lugemishuvilistele.
Kehtnas on palju uusi elanikke. Sisseelamiseks oleks tore, kui tuntakse huvi kohaliku
ajaloo vastu. Maakohtades saab sellest teada
nii koolist kui raamatukogust. Raamatukogud
koguvad ja talletavad koduloolist materjali.
Minevikku on vaja tunda ja teada, et üheskoos
ja ühiselt edasi minna.
3. Pean oluliseks, et kõikidel lastel on
vähemalt põhikooli haridus. Kui laps käib
koolis, siis ta seal ka õpib. See on turvalisema
ja tervema ühiskonna alus.
4. Oluline on hinnatud kutsehariduse
omandamine Kehtnas. Ei ole igas vallas oma
kutseõppeasutust. Olen seisukohal, et tuleb
toetada igati kooli arengut.
5. Püüan oma panuse anda Kehtna
turvalisemaks muutmisel. Kui see on meie
kõikide ühine soov, siis leidub ka võimalusi.
Toetan igati kodukohaga seotud liikumisi ja
üritusi, sest pean kodu igale inimesele tähtsaks.
Veidi endast.
Olen abielus, peres kasvab kaks poega.
Ettevõtmistes on mulle oluline pere toetus.
Põhitöökoht on Kehtna MTK-s raamatukogu
juhataja. Lisaks raamatukogutööle tegelen FIEna otsemüügifirmas GNLD. Firma koolitused
on mind suunanud mõtlema loodussäästlikult
ja asetama rõhku kvaliteedile.
Olen kokku puutunud meie ühiskonna
rõõmude ja muredega. Tahan elada sellises
vallas, sellises Kehtnas, kus inimesed ei pea
olema kõigist kõige paremad, vaid kus valitseb
üksteise mõistmine. Ei poolda lonkivat,
käratsevat tänavakultuuri, armastan korda ja
turvalisust.
Tean, et üksi midagi muuta ei saa, kuid üks
inimene võib anda tõuke muutustele. Hindan
ettevõtlikkust ning toetan üritusi, mis on
suunatud rahva enamusele.
Osalesin ka eelmistel valimistel, siis oli soov
kaasa rääkida, nüüd tegutseda. Elan ja töötan
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Liivi Kundla
N
8.
302
Mall Niinemets E
6., 7. 313
Toivo Niinemets N
8.,9. 104
Ants Pedaja
R
7.
107
Eva Pedaja
N
8.
212
Sirje Priks
T
8.
311
Urve Puusepp N
8.
113
Reet Sildoja
K
16.00 MTK-s
Meeli Toome
K
8.
111
Katrin Velleste E
16.00 Lasteaias
3) Rahade ülekandmine
Mõnikord võib olla mugavam ja kindlam suuri
summasid toidu, töövihikute või millegi muu eest
koolile pangaülekandega maksta. Soovi korral on
see järgmist silmas pidades võimalik:
Kooli arveldusarve: 10802000075003
Selgitav tekst:
1) õpilase nimi (nt Jaan Jalgratas)
2) klass (nt 5b)
3) mille eest (nt. jaanuari toitlustamine).
Segaduste vältimiseks tuleks kanda kogu
summa korraga

Toivo NIINEMETS,
Direktor

Kehtnas ja kindlasti oskan ma sõna sekka öelda
just Kehtna aleviku, selle ümbruses oleva
piirkonna ja raamatukogude kui infokeskuste
arengu küsimustes.
Saan avaldada oma isiklikke seisukohti, sest
mul ei ole kohustusi ühegi erakonna ees.
Kandideerin koos Keskerakonna kandidaatidega.
Minuga saab kontakti võtta õhtuti kodusel
telefonil 75 520.

Õie PAASLEPP

Kehtna teenekale
põllumajandusjuhile,
teadurile ja maaelu
edendajale Uuno Tinitsale
avati tema
73.sünniaastapäeval,
24.septembril mälestuskivi
Kehtna pargis.

Foto Aleksander Kuroson
Uno Tinitsa mälestust tulid austama tema
endised töökaaslased, ametivennad, omaksed
ja paljud Kehtna inimesed. Sisukates ja
meeleolukates sõnavõttudes meenutasid
kõnelejad hea sõna ja sooja südamega
lugupeetud, humoorikat, sihikindlat, töökat ja
ausameelset inimest, kelle mälestus väärib
jäädvustamist.
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Õnnitleme
Hea uskuda on mõnda väikest imet
ja teada mõnda väikest laulu peast.
Suur ime juhtub õige harva nimelt
ja aariat ei laulda nii heast peast.
Mis viga väikest salmi ümiseda
et täiemaks saaks mõni tühi viiv.
Suur ime võib sust mööda tümiseda
kuid väikene on ühtepuhku siin.
65
Ants Siitan
3.oktoobril Kärpla külas
Anna Griškevitš
5.oktoobril Kaereperes
Maie-Hilja Hindrea
12.oktoobril Kehtnas
Heino Mäokas
12.oktoobril Kaereperes
70
Virve Lääne
18.oktoobril Kumma külas
Sylvia Kobin
21.oktoobril Kehtnas
Elfriede Tamm
25.oktoobril Kehtnas
Johann Vaev
29.oktoobril Keavas
75
Arnold Bender
20.oktoobril Eidaperes
Leili Saar
23.oktoobril Eidaperes
80
Elviine Väljaots
4.oktoobril Lelles
Leida Antsmäe
12.oktoobril Ahekõnnu külas
90
Erna Sild
10.oktoobril Lelles
92
Natalie Lootus
24.oktoobril Kenni külas
94
Juulia Jakobson
10.oktoobril Käbiküla külas
97
Hermiine Rästas
4.oktoobril Paluküla külas

Registreeritud
sünnid

Henryk Vassil
7.septembril Eidaperre
Anete Lank
15.septembril Kehtnasse
Emily Kio
15.septembril Kaereperre

Teated, kuulutused& õnnitlused
Kehtna aleviku rahvas!
Techo poes ja vallamajas
märkate postkasti
“KIRJAD KEHTNA
ESINDUSKOGULE”.
Ootame sinna teie avaldusi ja
ettepanekuid.
Kehtna Lasteaed Siller
võtab tööle tervishoiutöötaja.
Info telefonil 75 186 või tulla
lasteaeda (Lasteaia 5, Kehtna
alevik).
Nõutud meditsiiniline
haridus.
Viimane meeldetuletus
aiamaade kasutajatele!
2002.a. aiamaa kasutamise tasu
saab maksta igal tööpäeval OÜ
Kehtna Elamu kontoris Kehtnas
Kooli tn 13-1 kella 8.00 kuni 17.00
(lõuna 12.30-13.30).
Kiirustage!
Kui keegi on loovutanud oma
aiamaa kasutamise õiguse uuele
kasutajale, palume sellest registreerimiseks teatada tel 75 231.

Viimane
meeldetuletus
õigustatud
subjektidele!
Kiirustage maa tagastamise
menetluse alustamisega, sest
tagastamise toimingud peavad
olema teostatud 1.jaanuariks
2003.a. Vastasel korral
tähtaja möödudes võite
kaotada õiguse maa
tagastamiseks.

Käsitööhuviline!
Tamme talu ootab 1.novembrini
k.a käsitsi kootud SOKKIDE ja
KINNASTE näidiseid koos
kuduja kontaktandmetega
Eidapere ja Kehtna
ambulatooriumisse.
Eesmärgiks on leida edaspidiseks
lepingulisi töötajaid.
Maret TAMME

Invaühingu liikmete
kokkusaamised toimuvad iga kuu
viimasel reedel kell 13
Kehtna klubis.

Mare ja Tiiu
Rapla Maavalitsus teatab, et
valminud on maakonnaplaneeringu
teemaplaneering “Asustust ja
maakasutust suunavad keskkonnatingimused”, mis käsitleb
maakonna rohelist võrgustikku,
väärtuslikke maastikke ning neist
tulenevaid piiranguid ja soovitusi.
Planeeringu avalik väljapanek
toimub ajavahemikus 18.10.01.12.2002. Planeering on välja
pandud Rapla Maavalitsuses ning
kõigis linna- ja vallavalitsustes.
Info telefonil 048 55290 (T.Kikas).
Kehtna HLÜ korraldab oma
liikmetele koolituse, mille
põhiteemad on äriplaani
koostamine, finantsarvestus,
tootearendus.
Lektor Margus Tinits.
Koolitus toimub kahes osas
30.-31.oktoober ja
12-13.detsember 2002.a.
Kehtna HLÜ ruumides.
Registreerimine tel 75 245.

Lõikan viljapuude oksi.
Tel 055 688239, 98 414.
Enn Viitkar.
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

Kehtna Vallavalitsus kuulutab välja vähempakkumise
kohalike teede talvisteks hooldustöödeks järgmistes
piirkondades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lokuta-Eidapere
Lelle, Paluküla
Ohekatku-Linnaaluste
Lau-Pae-Ingliste
Kehtna-Lellapere-Laeste
Kehtna alevik

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

7. Kaerepere alevik
8. Keava alevik
Pakkumised palume esitada
hiljemalt 25.oktoobriks 2002.a
Vallavalitsusele.
Täpsem info tel 75 640 või
051 75 837
Jaan REIM

* Arvuti algõpe
vanemaealistele toimub Kehtna
Majandus- ja Tehnoloogiakoolis
19. ja 20.oktoobril kell 10.0014.00 (kohvipausid).
Tasu 25 krooni.
Õpitakse selgeks
- kuidas teha pangaülekannet,
- kuidas kirjutada kirja või
teha moosipurgile silti,
- kuidas laste või lastelastega
arvuti teel suhelda,
- palju muud.
Eelregistreerumine vajalik.
Tel 75 336
Kehtna raamatukogus
· saab 22.oktoobrini vaadata
näitust “Täppisteaduste võlu”
22.oktoobrist kuni 12.novembrini
näitus “Aimekirjandus lastele,
põnevast ja salapärasest”
Vestlusring 22.oktoobril
kell 14.00
Ostan
1-toalise korteri Kehtnas.
Tel 45 322

Autospordisõbrale
Spordiklubi Raudroos
korraldab 19. oktoobri õhtul
Kehtna ümbruse üldiseks
liikluseks avatud teedel
autoorienteerumisvõistluse “Siil
Udus 2002”. Mandaat, stardi- ja
finisipaik - Cafe Olee. Kõik
huvilised on oodatud osalema!
Täpsem info ja registreerimine
veebilehel www.auto.ee

Registreeritud surmad
Agnia Käär
(25.02.1922-07.09.2002)
Tallinnast
Ernst Vardja
(26.11.1915 - 07.09.2002)
Käbikülast
Albert Noorlind
(15.04.1933-26.09.2002)
Lellest
Heikki Pajus
(16.11.1956-27.09.2002)
Kehtnast
Janek Küttis
(12.01.1970-27.09.2002)
Kalbu külast
Voldemar Pärn
(10.06.1908-30.09.2002)
Käbikülast
Leili Laasma
(24.09.1927-05.10.2002)
Lellest
Leida Leppik
(25.03.1909-07.10.2002)
Valtu-Nurme külast
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