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Ilm on pime hommikualgusest,
päevale väheks jääb lumevalgusest.
Minule väheks kevadelootusest,
üksnes aimustest, kõiksugu ootustest.
Jään üha pisemaks, päris känguma,
hõiskava pasuna ilumängu ma
tehke, mis tahate, kuulda ei taha.
Aitab sellest.
Lund tuli maha.
Noh ja mis siis? On see siis vaheldus?
– Kõik jäi ju samaks, seesama aheldus.
Valguseks vähe on lumevalgusest
pimedasilmises talvealguses.
/Lilli Promet/

Uus vallavolikogu oma esimesel hääletusel

Kokkuvõte möödunud valimistest
Vallavolikogu valimiste nimekirjadesse oli kantud 3791 valijat, neist kasutas oma õigust järgnevate
aastate kohaliku võimu valimiseks 1725 isikut. Kõige tagasihoidlikumad olid Ingliste jaoskonna
nimekirja kantud valijad - 35%, märksa aktiivsemad Eidapere - 44%, Kehtna - 45%, Lelle - 48%
ning valla tublimad Kaerepere valijad - 49 %-ga. Eelhääletamisel käis vallas tervikuna 433 inimest
ning kodus hääletas 69 valijat.
20. oktoobril kandideeris vallavolikogu 19 saadikukohale 3 nimekirjas kokku 54 kandidaati.
Lihtkvoot oli 90,79 ning selle ületasid Kalle Toomet 197 ja Mare Käpp 91 häälega. Võrdlusarvude
alusel jagunesid antud hääled: Eestimaa Rahvaliit 502, Eesti Keskerakond 598 ja Ühendus Vabariigi
Eest - Res Publica 625. Vallavolikogu uude koosseisu pääsesid 5 Eestimaa Rahvaliidu, 7 Eesti
Keskerakonna ja 7 Ühenduse Vabariigi Eest - Res Publica nimekirjades kandideerinud isikut.
Valla valimiskomisjoni otsusega registreeriti 24. oktoobril alljärgnevad volikogu liikmed:
Eesti Keskerakond
Eestimaa Rahvaliit
Ühendus Vabariigi Eest
- Res Publica
Kalle Toomet
Mare Käpp
Eero Kalberg
Kaja Mõtsnik
Märt Riisenberg
Illar Olesk
Ago Kuus
Viktor Ivanov
Eevi Mahoni
Raul Velleste
Tõnis Blank
Priit Reinaus
Pille Laos
Toivo Niinemets
Tõnis Kurisoo
Priit Orupõld
Peeter Erikson
Õie Paaslepp
Rein Tamme
Kuna volikogusse valitud Mare Käpp ja Kaja Mõtsnik lõpetasid oma volitused ja otsustasid
jätkata vallaametnikena, määras valimiskomisjon nende asemele asendusliikmetest Tarmo Mureli ja
Ilmar Kella. Volikogu esimene istung oli 31. oktoobril, salajasel hääletamisel valiti volikogu esimeheks
Tõnis Blank ja aseesimeheks Õie Paaslepp.
Kolmanda päevakorrapunktina kuulas vastvalitud
volikogu ära vallavalitsuse lahkumispalve, viimane
täidab oma kohustusi kuni uue valitsuse
kinnitamiseni.
Tänan kõiki valla viie jaoskonna- ja valla
valimiskomisjonis töötanud inimesi tehtud töö eest.

Reet NERO,
Valla valimiskomisjoni esimees

Madala taeva all hiilib pimedus hinge ning
närvutab päikese- ja soojusekummardajaid
musta masenduseni. Kes vajub norgu, kes leiab
lohutust õhtustest vahuvannidest, kes neelab
vitamiine, kes elab rõõmsaid sündmusi otsides
üks päev korraga. Kevad on veel nii kaugel…
Talvesõbrad rõõmustavad.
Innukad mardisandid on kommikausid tühjaks
laulnud ja ka mardilaupäeva õhtuses pimeduses
kommisaagi suurtele jõhkarditele loovutama
pidanud. Julgemad plaanivad kadrijooksuga õnne
katsuda – ehk jäävad maiustused seekord endale.
24.novembri õhtul tabab paljusid peresid rõõmus
ja lärmakas kadridessant, pangem kommid valmis.
Kirikukalendri järgi on kadripäev Püha
Katariina mälestuspäev, kuid võimalik, et tegemist
ei olegi konkreetse isikuga, vaid kirjandusliku
kujuga. Legendi järgi sündis Katariina
kuninglikus peres Aleksandrias. Pärast seda, kui
Jeesus oli end neiule ilmutanud, sai temast
tulihingeline kristlane. Ta julges vastu hakata isegi
kristlasi taga kiusavale keiser Maxentiusele.
Keiser tahtis neiu usku naeruvääristada ning
sundis teda oma põhimõtteid 50 filosoofi
korraldatud ristküsitlusel kaitsma. Neiu tuli sellest
väitlusest auga välja. Kui keiser sõjakäigule läks,
laskis ta Kristiina vangi panna. Isegi siis suutis
neiu keisri abikaasa, väeülema ja hulga kaardiväelasi ristiusku pöörata. Lõpuks ei jäänud keisril
muud üle, kui anda käsk Kristiinal pea maha
raiuda.
Kadripäev on naiste ja noorikute püha.
Kadriks võisid käia ka mehed, kuid neil tuli end
naisterahvaks maskeerida ja näo peale valget värvi
panna. Peresid pidi käies olid kadrisantide
kombed samad mis martidelgi: lauldi, naljatati,
õnnistati; andidest ilma jäädes sajatati.
Rahvakalendris märkis kadripäev talve algust.
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Vallavalitsus, volikogu

Talvine teede hooldus
Talv 2002/2003
REMFAKT OÜ Vastutav E.Hermann. Tel 72 522
Eidapere alevik, Lokuta küla, Aleti-Järvakandi tee, Nõmmiksaare-Niimaru
tee.
FIE TEET OOLE EMT 051 38853
Kenni küla, Reonda küla, Saare küla, Koogiste küla, Kõrbja küla.
LELLE PÖLLUMAJANDUSE OÜ Vastutav V. IVANOV. Tel 76 773
Lelle alevik, Põllu küla, Kastna küla, Paluküla, Lalli küla
OÜ KEAW A. Vastutab M. KUTSER. Tel 73 132, EMT 050 57868
Keava alevik, Linnaaluste küla, Ohekatku küla, Hiie küla, Vastja küla.
KEHTNA MÕISA OÜ Vastutab U. Uustalu. Tel 75 343, EMT 051 21346
Kehtna -Lellapere, Käbiküla, Laeste-Kärpla, Kalbu küla.
KEHTNA MTK Vastutab M. VlLLIG. EMT 051 60541.
KEHTNAALEVIK
FIE AGUR LAURIMAA. EMT 050 84156
Kaerepere alevik, Saunaküla, Kaerepere küla, Kumma küla.
MADISE TALU. Vastutab R. HAGGI. EMT 050 67936
Lau küla, Ingliste küla, Pae küla.
KEHTNA V ALLAVALITSUS. REIN GRAUEN 055 964186
Koogimäe tee, Keava jaama tee, Metsaääre tee, Kehtna-Metsaääre küla
tee, KummaSaksaküla tee, Kehtnapere tee, Nurmeküla tee.

VALLAVOLIKOGUS
Uus volikogu koosseis tuli kokku oma teist istungit pidama
13.novembril. Kohal olid kõik 19 liiget. Esmalt valiti vallavanem. Valimislehele
kanti üks kandidaat - Kalle Toomet, kes osutus valituks 14 poolthäälega,
vastu 4. (Volikogu liikmeks määrati täiendavalt Mariina Madisson, sest
vallavanem ei saa olla volikogu liige.) Volikogu moodustas kuus komisjoni
ja valis nende esimehed. Maa- ja keskkonnakomisjoni esimeheks valiti Ago
Kuus, hariduskomisjoni tööd hakkab juhtima Toivo Niinemets,
kultuurikomisjoni esimehe kohale kinnitati Pille Laos, majandusehituskomisjoni esimeheks sai Märt Riisenberg ja sotsiaalkomisjoni
esimehe koht kuulub Raul Vellestele. Valiti kolmeliikmeline
revisjonikomisjon koosseisus Eero Kalberg (esimees), Viktor Ivanov ja
Õie Paaslepp. Arutati organisatsioonilisi küsimusi. Volikogu istungite
toimumise aega ei muudetud. Järgmisel volikogu istungil esitavad
komisjonide esimehed volikogule kinnitamiseks komisjonide
liikmekandidaadid. Komisjonides peaks liikmeid olema vähemalt viis, kellest
kolm on volikogust.
Järgmine istung on 17.detsembril kell 15.00.
NB! Vallavokogu istungid on avatud kõigile huvilistele.

Jaan Reim 75 640 EMT 051 75837

Sellel sügisel on Kehtna alevikus olnud palju
vandaalitsemisi
Lasteaia aiavõrk on mitmel korral aiapaneelidest välja löödud,
väikelastele mõeldud ronimis-kiikumiskompleks on tänaseks
kasutuskõlbmatu – pole enam kettide külge kinnitatud kiikesid ega ka
ronimisredeleid. Kui maapinnalt miskit lõhkumisväärset enam ei leitud,
siis ei peetud paljuks ka katusele ronida, et seal laastamistööd jätkata.
Kõik, mis vähegi kõrgemale tasasest katusest ulatus, see ka oma lõpu
leidis. Katuselt on kaduma läinud katuse vihmaveetorusid katvad
korvikesed ja õhutustorude katted, mis kaitsevad rühmaruume
läbisadamise eest. Maja küljest on eemaldatud vihmaveetorud ja kuna
seina küljest torude eemaldamine ei ole noorte mehehakatiste jõu
demonstreerimiseks piisav olnud, siis on need lisaks jõuliselt kokku
pressinud. Kõige väiksemate lasteaialaste maa-ala piiravad autokummid
riputati aga puude otsa. Lõhutud on ka maja seina külge kinnitatud
redelid. On nähtud poisse kaigastega vastu aknaid tagumas. Tänu
möödujate kurjustamisele ja mitmekordsetele poiste korralekutsumisele
on aknad terveks jäänud. Tekitatud kahju on 30 000 krooni.
Rühmaruumide varjualuste kasutamine tualettidena on probleemiks
olnud aastaid.
Kehtna Põhikooli seinu kattev uus materjal oli õpilastele nii atraktiivne,
et vajas kindlasti järgiproovimist. Testimiseks kasutati lööke rusikaga,
jalaga ja mõnigi „mees“ ei pidanud paljuks proovida ka lööke peaga.
Tulemuseks on kahju kuni 150 000 krooni. Seina lõhkujad on oma süü üles
tunnistanud ja nende vanemaid on trahvitud 2 000 krooniga, mis kaugeltki
ei korva tegelikke kulusid. Sel korral ei avalikusta me kahju tekitajate ja
nende vanemate nimesid, kuid edaspidised korrarikkujad avalikustame
kindlasti Valla Vaatleja veergudel ja vanemate poolt makstav kahjutasu
saab olema tegelike kulude ulatuses.
Tehnikumi juurest parki viiv sild tehti maatasa koolivaheajal. Tänaseks
on sild taas ülesehitatud. Aga kauaks?
Pöördume kõigi Kehtna aleviku elanike poole, kelle sooviks on tagada
elamisväärne, kaunis ja turvaline kodupaik, sekkuda korrarikkujate
tegevustesse. Reageerige koheselt lasteaialaste ja algklassiõpilaste
väärtegudele. (Vanemate laste ja ka täiskasvanutega ilmselt sõnavahetusse
ei maksa minna, eelkõige oma tervise huvides). Ollakse harjunud, et suuline
märkus saab ka juba väikelaste poolt raevuka sõimu või koguni kivirahega
ära märgitud. Hämmastama paneb sealjuures kõrvalt vaatavate
täiskasvanute halvustav pilk pigem korrale kutsujale kui et sõimlejale.
Olgem ausad - oleme kõik suhteliselt passiivsed, kui probleem meid ennast
otseselt ei puuduta. Tulemused on tänaseks nii hullud, et Kehtnas ei julgeta
õhtul pärast kaheksat enam poodigi minna.

Vanematel puudub kas huvi või lihtsalt ülevaade selle kohta, millega
nende lapsed õues tegelevad. Süüdistatakse valla ametnikke, et need ei
organiseeri huviringe ja tegevusi. Oleme küsitlenud noori, millega tahaksid
nad tegeleda ja pakkunud ka erinevaid võimalusi, kuid tunnistatakse, et
miski ei huvita ja meelsamini kolatakse kampadena mööda alevikku. Pole
siis ime, et ajaviiteks mõni jalutuskäik lasteaia katusel tehakse või jõu- ja
ilunumbrid kooli seina peal demonstreeritud saavad. Ennekõike vastutavad
oma laste tegevuse eest siiski nende vanemad ja kui nemad sellega hakkama
ei saa või ei taha saada, siis tuleb kogukonnal ühiselt korda looma hakata.
Ei tasu arvata, et kuskilt kaugelt käiakse siin vandaalitsemas. Lõhkujad on
paraku siiski kõik meie endi keskelt. Tänased lasteaia lõhkujad on ju
sealsamas lasteaias käinud endised mudilased ja koolimaja lõhujad paraku
sellesama kooli praegused õpilased.
Palume kõigil, kes on näinud või näevad korrarikkujaid, teatada
nendest vallavalitsusse telefonil 75-357 või Kehtna aleviku konstaabel
Mariann Kuusmannile telefonil 051 488 119 või 110. Kui jõud üle käib,
siis püüda üks vandaalitsejatest kinni ja võimaluse korral selgitada välja
tema nimi, millest palume informeerida kas lasteaeda (tel 75-186), kooli
(tel 92 124), vallamaja või konstaablit. Ühiselt turvalise ja kauni kodu
nimel korrarikkujate vastu!

Imbi KALBERG

Politsei teatab
Kehtnal, Keaval ja Kaereperel on uus
vanemkonstaabel
Mariann Kuusmann – tel 051 38 819.
Kodanike vastuvõtt neljapäeviti 14-18 Kehtna lasteaia
majas (endistes ambulatooriumi ruumides).
Muul ajal vanemkonstaabli jutule soovijad peaksid
eelnevalt telefoni teel aja kokku leppima.
Küsida võib Mariann Kuunsmanni ka
politsei lühinumbrilt 110.

Vallavalitsus

VALLAVALITSUSES

Mis on teoksil Kehtna
alevikus?
Viimasel paaril nädalal on alevikus tegutsenud
ASi Amaks masinad ja töömehed. Viimaks ometi
on alustatud kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimist, et lõpetada olukord, kus nn Pärlijõe
kaudu osa aleviku reoveest juhiti ilma puhastusseadmeid läbimata Kuusiku jõkke.
Kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimisel
on aluseks vallavolikogu poolt kinnitatud
“Kehtna aleviku ühisveevarustuse ja –
kanalisatsiooni arengukava”, milles on kindlaks
määratud tööde järjekord ja kalkuleeritud üksikute
etappide maksumus.
Alustatud tõid finantseeritakse Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) poolt vallale
2002.a alguses eraldatud 2,15 miljoni krooni ja
vallapoolse omaosaluse (üle 640 tuhande krooni)
arvelt.
Käesolevaks aastaks on kavandatud allikalisel alal uue kanalisatsioonitorustiku ehitamine,
millesse enam ei pääse allikavesi. Olemasolev
kanalisatsioonitorustik jääb tööle puhta allikavee
juhtimiseks kraavi.
Järgmise tööna rekonstrueeritakse ülepumpla:
paigaldatakse uued pumbad ja viiakse töö üle
ööpäevasele automaatreziimile.
Tulevikus mittevajalik pumbamaja maapealne
osa lammutatakse.
Kindlasti on aleviku elanike keelel küsimus:
miks alustati töödega hilissügisel, kui ilmastikutingimused on ebasoodsad. Vastus: fondidest
eraldatavate raha kasutamisel ehitaja leidmiseks
kehtestatud riigihanke korraldamise nõue,
protseduuride avalikustamine ja paljud muud
tegevused, mis kõik peavad toimuma seadusandlikes aktides kindlaksmääratud tähtaegade
jooksul ja mis kõik võtavad aega.
On tõenäoline, et järgnevatel aastatel tööd
jätkuvad, sest eelmise kuu lõpus otsustas
Euroopa Liidu ISPA juhtimiskomitee rahastada
Rapla keskkonnaprojekti, millesse on lülitatud ka
Kehtna ja Kaerepere alevike kanalisatsiooni ja
veevarustuse rekonstrueerimine. Kehtna
alevikus tähendab see ülejäänud kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimist, Aiandi tänava
elamute ühendamist ühtsesse kanalisatsioonisüsteemi, milleks tuleb ehitada lokaalne ülepumpla ning aleviku elanike igapäevase eluga
kõige rohkem seotud joogivee kvaliteedi
parandamine. Selleks ehitatakse veepuhastus-
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jaam ning vahetatakse välja veetorustik.
Tööde kogumaksumus on 11 miljonit krooni,
millest valla omaosalus peab olema vähemalt
30%.
Vallavalitsus on algatanud ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni arengukava koostamise vallale
kui tervikule, kus eraldi tuleb anda lahendus
teiste alevike – Kaerepere, Keava, Lelle, Eidapere
– ning külade – Ingliste ja Lokuta – heitvee
puhastamisele ning veevarustuse väljaehitamisele.
Kehtna valla keerulise geograafilise asendi
tõttu (meilt saavad alguse kolme vesikonna jõed)
oleme seotud erinevate keskkonnaprojektidega.
Nendest Matsalu märgala veekaitsekava elluviimiseks, millega on seotud peale Kehtna aleviku
ka Kaerepere ning Keava, on alustatud Haapsalu
Veevärgi koordineerimisel tööd tegevuskavade
koostamiseks ja vajalike rahaliste vahendite
kalkuleerimiseks ning rahastamise allikate
otsimiseks.
Pärnu jõgikonna veekaitsekava koostamine
on lõpetamisel, sellega on seotud Eidapere ja Lelle
alevik ning Lokuta küla.
Veekaitsekavade elluviimise teeb keeruliseks
see, et Keava, Lelle ja Eidapere alevikes on veevarustus ja kanalisatsioon välja ehitatud ainult
suurelamute piirkonnas.
Tulles tagasi Kehtna alevikuga seotud
tegemiste juurde, on kindlasti märgatud mullatöid
Staadioni tänava piirkonnas. Alustatud on
Staadioni tänava kõnnitee ehitust, mille muldkeha
peab valmima veel sellel aastal. Teoksilolev ehitus
muudab turvalisemaks jalakäijate (kellest paljud
on koolilapsed) liikumise Viljandi maanteest kuni
põhikoolini ning sealt edasi metsaparki. Koos
kõnniteega rajatakse parkla tervisekeskuse ja
sauna juurde ning pikendatakse autobussipeatusest tulevat kõnniteed Viljandi maantee
kõrval kuni Lasteaia tänavani. Edasi kulgeb see
läbi pargi tallini.
Kindlasti häirivad kavandatud tööd Kehtna
aleviku elanike igapäevast elu, tekitavad pahameelt maharaiutud heki või puu pärast. Arvan
siiski, et elanikkond mõistab ettevõtu vajalikkust
meie keskkonna kaitseks. Kõnniteed ja parklad
tagavad meie turvalisuse ning seetõttu tuleb
leppida ajutiste kitsenduste ja piirangutega.

Heik PAST

Kauplemine turgudel
Turgudel kauplemine toimub vastavalt Toiduhügieeni üldeeskirjale (RT I 1999, 84, 766 punkt 22,
23, 24). Turgudel ja tänavatel kauplemise üldeeskirjale (RT I 1998, 19, 298).

08.10.2002
Vallavalitsus kinnitas õpilaste töövihikute
toetuse rahade jagamine koolide kaupa, lisaks
valla koolidele eraldati raha ka Järvakandi, Kohila,
Vändra, Juuru, Rapla Vesiroosi ja Ühisgümnaasiumis õppivatele õpilastele. Rahuldati Eesti
Vuti Liiga taotlus võistlusdresside ostmise
toetamiseks 3980 krooni ulatuses. Vallavalitsus
kooskõlastas koos omapoolsete ettepanekutega
Raplamaa maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu. Haridus- ja kultuurinõunik teavitas,
et on olemas grupp entusiaste, kes valutavad
südant Järvakandi Peetri kiriku hoone seisukorra
pärast ning soovis kinnitust, et eelarves remondiks planeeritud raha võetakse vajadusel kasutusele.
15.10.2002
Vallavalitsus nõustus Kaerepere aleviku
Männiku põik 8 katastriüksuse ostueesõigusega
erastamisega Karin Kodu, Maili Kodu, Annika
Steinfeldi ja Anne-Liis Valbriti ning Kärpla küla
Bormeisteri katastriüksuse ostueesõigusega
erastamisega Mai-Ruth Simoneni poolt. Kehtna
HLÜ-le tehti ettepanek lammutada järgmise aasta
alguseks Tallinn-Viljandi maatee ääres paiknevad
avariiohtlikud ehituskonstruktsioonid. Vallavalitsus kinnitas Lelle Lasteaia hoolekogu kooseisus: Erkki Õispuu, Erika Aarde, Merle
Pallase, Mariina Hansen ja Sirje Parks ning
Kehtna Lasteaia Siller hoolekogu koosseisus:
Ines Holm, Kalli Pedaja, Kristina Prits, Kersti
Rättel, Piret Pärnamägi, Erki Kesküla, Maret
Salumäe, Helju Reitsak ja Tiiu Iling.
Kuulati ära info 2003.a eelarve koostamise ja
valla päästeteenistuse müügi kohta.
22.10.2002
Vallavalitsus kinnitas valla 2002.a lisaeelarve
vahendite jaotuse raamatukogude vahel ning
rahuldas Valtu Lasteaia juhataja taotluse lasteaia
koosseisu suurendamiseks 0,25 kohaga liikumisõpetaja võrra. Rapla Korvpalliklubiga sõlmitava
lepingu arutelu jõudis lõpule ning lähiajal see
allkirjastatakse. Vallavalitsus nõustus Lelle
aleviku Viljandi mnt 3 katastriüksuse ostueesõigusega erastamisega Rika Mölderi ja Paluküla
küla Vainu katastriüksuse ostueesõigusega erastamisega Leida Grohotova poolt.
12.11. 2002
Vallavalitsus kinnitas käesolevaks õppeaastaks Valtu Lasteaia hoolekogu koosseisus:
Reimo Laup, Inge Baikov, Annely Reede, Gustav
Kaldoja, Tõnis Kurisoo.
Eidapere Rahvaraamatukogule kinnitati
raamatukogu juhataja ettepanekul eriteenuste
hinnad: A4 formaadis teksti printimine 1 kroon
leht, samas formaadis pildi printimine 3 krooni
leht. Vallavalitsus tutvus Kehtna aleviku Staadioni 17 elamu kavandatava parkla detailplaneeringuga, planeeringuga saab 2 nädala jooksul
tutvuda valla kantseleis. Nõustuti Karjaoja
katastriüksuse ostueesõigusega erastamisega
Rait Orupõllu ja Kääru katastriüksuse erastamisega Aleksei Hermlini poolt.

Müüjal peab olema;
- turuvaldajalt müügiõigust tõendav pilet
- tervisetõend
- köögivilja müümisel tõend nitraatide sisalduse kohta
- toorpiima müümisel veterinaarinspektori poolt väljastatud toorpiima müügiluba
- kanamunade müümisel veterinaarinspektori müügiluba
- mee müümisel veterinaar ja toidulabori analüüsi tulemus
- värske kala müümisel kalapüügiluba või saatedokument.
Keelatud on müüa kaupa, mille müügiks puuduvad säilitamistingimused.

Ellen VILLIG

Parandame vea
Eelmises lehes avaldatud kaunite kodude nimekirja sattus meie tähelepanematuse tõttu üks
viga. Lugeda õigeks Kaupo Kaljuvee kaunis
kodu Sputniku tänavas Lelles, mitte perek
Kaljuvee kodu Rohu tänavas Lelles. Vabandame.

Keskkonnakomisjon
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Omakultuuripäevad

Omakultuuripäevad Valtus 2002

Valtu omakultuuripäevade ajal augustis 2002. a. Koidu Archipov õpetab
viltimist.
“Tuled ja omaks saad jällenägemisrõõmud Valtu
küladest, peredest, metsadest, maast!”
Nii kutsuti augustikuus kohalikke elanikke
osalema omakultuuripäevadel.
Omakultuur on rahvusele iseloomulik elamise
ja inimeseks olemise viis.
Korraldajad on tänulikud, et Kultuurkapitali
Raplamaa ekspertgrupp ja Eesti Rahvuskultuuri
Fond otsustasid teha olulise panuse meie püüdluste realiseerimiseks.
Eesmärgid: Küla kui kodupaik peab säiluma
elupõlisena.
· Meie külade omanäolisuse esiletoomine
· Pärimuskultuuri väärtustamine
· Kodukandi elu tähtsustamine noorte seas
Kuidas neid lähemaid ja kaugemaid eesmärke
saavutada, kuidas vanu sümboleid hinges edasi
kanda?
Järgnevalt lühiülevaade meie omakultuuripäevadel toimunust.
4.august kell 10 – “Kas rahvuskultuur on kui
pimeduses õitsev lill – surmale määratud?”
Hommik Kandlekojas vanatalul Kumma külas.
Kontsert ja kohtumine kandlelaagrist osavõtjatega. Rait Pihlap korraldas soovijaile kandle
valmistamise laagri, nüüd olid kandled enamvähem valmis. Valmis olid ka viltimistehnikas
kandlekotid. Seda oskust õpetas Koidu Archipov.
Kumma küla ajaloost ja tavadest rääkis Milvi
Leinaru.
Üritusest osavõtjaid kostitati piima, mee ja
leivaga.
Kell 13 Arturi trahteris Valtu külas koduuurimuslikud tunnid Valtu mõisa ajaloost.
Publikul paluti kohale tulla ajaloohõngulistes
kostüümides. Mõisa omanikeks on olnud väga
kuulsad suguvõsad: Maydell, Tiesenhausen,
Stackelberg, Ungersternberg, Soucanton jt.
Kohalolnute soovil jätkame uurimustöid, seni
oleme haruldast infot (1418.aastani) saanud
Akadeemilise Raamatukogu Balti-Saksa osakonna juhatajalt pr Tiiu Reimolt. Oli koogi, kohvi
ja viiulimuusika üritus.

Kell 16 Sillaotsa muuseumis teema “Igal asjal
oma aeg” lahkamine. Meiega tegelesid talumuuseumi perenaine ning pedagoog. Bussitäis meie
rahvast nautis tunde talupojakultuurist tulvil
õuel, aidas, hoidlates. Kõht sai täis hapupiima
koduleiba, võid.
Kell 21 rahvalik õhtu Valtu Seltsimajas. Külas
oli Aivar Arak, tuntud kandlemängija. Kuulasime
ülevaadet “Vanu kombeid Rapla kihelkonnast”,
mis on üles kirjutatud Valtu-kandi külaelanike
Ervin Laanvee ja Kristjan Toropi poolt. Hea
maitses sepik, kama, kohv.
10.august
“Loomisrõõm paneb silmad särama ja ka mõtte
paremini tööle!”
Seltsimajas oli üles seatud käsitöö- ja lilleseadenäitus, mille kujundas Aime Smitt. Maalinäitus
Viktor Aulikult.
Kell 10 kontsert kapellilt “Lemmikud”. Näitusega tutvumise järel maitsti kringlit ja Valtu veini.
Kell 11 huvisõit kaunimatesse koduaedadesse Kaereperes, Põrsakul, Metsaääre külas.
Külastasime Tarsi talu Linnaalustel ja nautisime
Keava raba kaunist vaadet.
Kell 15 Valtu Seltsimajas laste kunstitund
“Kodumetsa marjad, seened”. Lapsed kujundasid
omaloomingulist raamatukest. Auhinnad said
Karmen, Keio, Jane, Laura, Marleen ja Liivi.
Kell 16Valtu Seltsimaja saalis amatöörfilmide

tund. Helmuth Rhede kitsasfilmid olid väga
huvitavad: “Valtu V laulupidu Inglistel 1986.a”,
Memme-taadi pidu Kaereperes 1992.a., Rapla
majandkonnamängud Valtus jms. Kuna autoril oli
väga palju selliseid kroonikafilme, siis kohtume
temaga edaspidigi.
Kell 20 külabändide pidu. Mängimas olid
Brandy, Pilsner, VPÜ (Valtu Pillimeeste Ühendus).
Rohkearvulise publikuga pidu kestis varaste
hommikutundideni.
11.august
“Maaelu hoidmine olgu me ühine hool”
Kell 10 jalgrattaretk marsruudil Saunaküla Juula küla – Väljataguse küla – Kaerepere.
Pikemas puhkepeatused toimusid Juula küla
kiigeplatsil ja perekond Vahtre koduõuel Prei talus.
Kaasa oli kali matkajaile kosutuseks.
Osalejate vahel loositi jalgratturi kiiver ja selle
sai Sander Zvezdin.
Kell 11 mälestusminutid Rapla kalmistul Valtukandi seltsitegelaste ja tuntud vankrimeistrite
kalmudel. Meenutusmõtted “Ainuomane elutee”
Milvi Leinaru, Luule Bortnikova, Helgi Sussi ja
Arvo Laurimaa asetasid küünlad ja lilled 24-le
hauale.
Kell 13.30 “Valtu vankrimeistrist veinimeitrini”
meenutuste tund toimus Valtu Seltsimajas ja
üritust juhtis Arvo Laurimaa, Valtu veinivabriku
esimene direktor, seltsielu aktivist.
Osalejad jagasid mälestusi, maitsesid
mustsõstraveini.
Kell 14 algasid Seltsimaja saalis kabevõistlused “Valtu vanker”. Korraldaja oli Endel maltsar.
Poistest oli parim Janis Jõgi, tüdrukutest Liis
Kontkar. Endel Maltsar andis ka kabesimultaani.
Osalejaile kommid, võitjaile diplomid, auhinnad.
Kell 17 rahvalikud spordivõistlused lastele.
Korraldas Kaerepere Spordiklubi. Agaralt
osalenud lastele jagus ASi Valtu Vein poolt välja
pandud karastusjooke ja kommikarpe.
Kell 18 ühiskülastus Rapla kirikus toimunud
Maria Listra kontserdile. Imekaunis kirikumuusikafestivali kontsert!
Kell 20 külateater Kaereperes. Mängiti Ardi
Liivesekülakomöödiat kolhoosikorra aegadest
“Sikud ja lambad”. Esinejad said tänutäheks
Veera Mahlakase koduaia gladioolid.
Omakandipäevade kokkuvõtteks tõdesid
korraldajad Valtu Kultuuriseltsingust ja Valtu
Seltsimajast järgmist:”Olgu meil tervet mõistust
maainimese kombel elamist korraldada lõikusest
lõikuseni, mäletades ammust, mullust ja kõike
vähemalt aastajagu ette näha.”

Helgi SUSSI

4. august 2002
Kumma küla
Kandlekojas. Milvi
Leinaru räägib Kumma
küla ajaloost.

Sport

Meie klubi välishooaeg on lõppenud. KESPO I
võistkond mängis teist aastat Eesti m/v IV liigas
ning oli seal tugev keskmik. Kõrgemale
jõudmist takistas ebastabiilsus ja kohatine ebaprofessionaalne suhtumine. Et mängida osatakse, näitas seegi fakt, et KESPO oli ainuke
võistkond alagrupis, kes jäi positiivsesse seisu
alagrupi võitja vastu - võit ja viik! Parim
väravakütt oli üldjärjestuses 4, TANEL SAMUEL
10 väravaga.
Hooaega alustas ka suure õhina, kuid mitte
sisuga KESPO II võistkond. See oli planeeritud
maakonna veteranide baasil. Saatuslikuks sai nn.
võõrleegionäride hoolimatus, kes ei osalenud
väljasõitudel (põhiliselt Kohila mängijad).
Kahjuks lõppes see katsetus võistluste pooleli-

jätmisega.
KSK KESPO lõpetab jalgpallihooaega 7.
detsembril Café Olees.
KESPO-klubis alustas sellest hooajast tegutsemist/mängimist korvpallivõistkond. Algus oli
äkiline.Rapla Maakonna karikavõistlused on meie
jaoks möödanik. Kaotasime avamängu 36:76
Rapla Okta tsentrumis Rapla võistkonnale
P.P.R.K. suurelt. Ajaloolises klubi esimeses
ametlikus mängus osalesid: Marko Karjus, Jaan
Sildoja, Kaimo Kure, Gunnar Kure, Silver Siniallik,
Kaido Laurimaa, Tarmo Moltsar.
Korduskohtumise Kehtna PK saalis võitis aga
KESPO 68:60! Täiendavalt olid meeskonnas Priit
Põldmaa, Ivar Rõõs, Dago Piil, Jaan Padrik.
Kehtna MTK traditsioonilisel gruppidevahelisel turniiril on KESPO ka esindatud. Turniir
kestab. Selles rivistuses mängib palju jalgpallivõistkonna liikmeid.
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25. novembrist algavad Rapla MK meistrivõistlused. KESPO mängib oma kodumängud
Kehtna PK võimlas algusega 14.00.
NB! Sõlmimisel on AS REY ja KSK
KESPO vaheline reklaamleping, millest saab
olema tänuväärne toetus KESPO korvpallivõistkonnale.
Saaks nüüd ka treeningajad Kehtna saalivaldajatega kokku lepitud, oleks üks vaba aja
sisustamise ja eneseteostuse võimalus Kehtna
noortel juures.
Üheks korvpalli eestvedajaks klubis saab
olema MARKO KARJUS, seni veel uus mees
Kehtna spordielus, kuid loodame noore mehe
teotahtele!

Lugupidamisega:
Gunnar KURE

SÄH SULLE SIIN SEE SOE SUVI…!
EESTI VUTI LIIGA lõpetas oma esimest poolikut
hooaega. Kokkuvõtted tehti mõned nädalad
tagasi Café Olees.
Hoogsalt alanud ettevalmistuse eufooria
jahenes peale esimest, siseturniiri Pärnus, kus
saime esimesed tuleristsed ja kohe kogu Eesti
paremiku + Läti ja Leedu võistkondade vastu.
Rasked olid ka Eesti naiste m/v mängud!
KUID VÕIT TULI! EVL tüdrukute
võistkond on Eesti omavanuste teine!
1. TKSK Visa Tallinn
2. EVL
3. Allegro Põlva
4. Tammeka Tartu
5. TVMK Tallinn
6. Nova Jõgeva
Parimaks esimesel hooajal valisid tüdrukud
endi seast Jane Tõnissoni Lelle Põhikoolist. Parim
väravakütt võistkonnas oli Kertu Liebert Esku
Põhikoolist.
Hooaja lõpetamisel, kus kutsututest olid
kohal napilt pooled, otsustati siiski jätkata! Tänan
kõiki lapsevanemaid, kes ei pidanud paljuks tulla
oma lapse tegemistest osa saama. Samuti tänan
meie esimest lepingupartnerit, ajalehe “Nädaline”
väljaandjaid meie tegemiste kajastamise ja
kaasamõtlemise eest! Suured tänud Raplamaa
Spordiliidule ja Kehtna Vallavalitsusele abi eest.
Usun meie jätkuvasse koostöösse.

KÕIKI TÄNADES:
Gunnar Kure

ENNE TÜRI VIIMANE
SÖÖGIKOHT - CAFÉ OLEE!

Avatud: E-L kella 10-23

Sügis möödus märkamatult, talv tuli taas
ootamatult ja suvejutud alles rääkimata – see
vajak tarvis nüüd täita.
Kohe peale viimast koolikella, mis lapsed
suvevaheajale saatis, kogunesime jõustikumajja,
kavas suvelaager läbi teha, seekord koos
külalistega ja võimalusega anda treeneripraktikat
meie endi õpilastele, Kehtna noormaadlejaile.
Kõige tublimaks osutus Keilo Luisk – lastega
läbisaamine kujunes heaks ja eriti tugev oli
statistiline külg (edetabelid, tulemused, rekordid,
võrdlused). Suur aitäh talle.
Laagri programm oli väga mitmekesine – alates
golfimängust iserajatud võistlusrajal kuni
õhupüssist duell-laskmiseni välja. Osaleti
pingelises mälumängus, heideti kaugusele libedat
veepudelit. Ei puudunud ka traditsioonilised
etteasted näitemängudes.
Viimast lihvi enne Põhjamaade Meistrivõistlusi, jutt käib muidugi maadlusest, sai laagris
Artur Rassmann ( naases IV kohaga).
Edasi järgnes “Maadlus teeb tugevaks”, eriala
ja ÜKE laager Kuremaal. See on tore ettevõtmine
seetõttu, et ka eesti koondise peatreener Henn
Põlluste peab kohalikke olusid sedavõrd headeks,
et söandab koondise Kuremaale tuua aasta
tähtsamateks võistlusteks treenima. Eks ole tore,
kui nii mõnigi poisipõnn saab kodustele rääkida,
et suutis krossijooksus Valeri Nikitinit ennast
edestada
Noh, kui kodus musklid punni aetud, võib
end juba ilmarahvalegi näidata – sõitsimegi üle
lahe Soomemaale rahvusvahelisest laagrist
“Power week” osa saama. Kultuuriprogramm,
meelelahutus ja trenn on seal nii sujuvalt ja
oskuslikult seotud, et arugi ei saa kui oled kakskolm trenni päevas läbi teinud. Helsingi laagris
on esindatud kõik maadlusliigid.

Hilissuvel saime kokku Tarsi
talus suvelõpulaagris. Pererahvas
võttis meid väga lahkesti vastu ja
tegid omalt poolt kõik võimaliku, et
meid loodusega sinasõpradeks
teha. Usun, et see ka suuresti
õnnestus, seda enam, et paljudele
polnud see talu esmakülastus.
Pole see mingi avastus, et
trennid peavad vaheldusrikkad
olema ja meie oleme pidevalt seda
joont ka järginud – pidevalt on
poisid olnud organiseerijate, läbiviijate ja
treenerirollis. Samuti oleme korraldanud väga
erinevaid võistlusi – viimati võtsid maadlejad
mõõtu kergejõustiku mitmevõistluses
7-10 aastaste seas olid kolm paremat 1.Mihkel
Babtsenko 2. Taavi Lindmaa 3. Kustas Põldoja
11-13 aastased reastusid järgnevalt 1.Jaanus
Zoobel 2. Aleksander Kotsalainen 3. Anton
Hrjastolov
14-16 aastaste konkurentsis 1. Kalle Lepiste
2. Keilo Luisk 3. Marko Tamm
tüdrukutest oli parim Ave Bäärt
poisid läksid sedavõrd hasarti, et ei peljanu
ka maakonna mitmevõistluse meistrivõistlustest
osa võtta.
Ei häirinud ka see, et teivashüpet pidime
õppima ja harjutama võitluspäeva hommikul.
Siinkohal tahaksin südamest tänada meile abi
osutanuid, kelleks olid MALLE PAUGUS ja
ASSER TRELIN
Maakonna kümnevõistluse tegid meie
poistest lõpuni KALLE LEPISTE, KEILO LUISK,
KARL TÕNISSOO. TUBLID !
Äsja naasesime ajalehe Vooremaa
auhinnavõistluselt Jõgevalt, taskus kaks hõbe-,
üks pronksmedal.
KRISTJAN NÕULIK II KOHT
KALLE LEPISTE II KOHT
KARL TÕNISSOO III KOHT
17. Jaanuaril 2003.a. toimuvad Kehtna PK
võimlas järjekordsed Kehtna PK meistrivõistlused
maadluses ja köieveos, hoota kaugushüppes,
“sikuseeria” võistluses jne. Uudisena samas ka
“Järelkasvu turniir Valeri Nikitini karikatele”
HEAD TREENINGUINDU TEILE !!!

Leon REITSAK
autori foto
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Kool, varia

Eidapere koolis
Eidapere Kooli õpetajate
vastuvõtuajad lastevanematele
Mare Haas esmaspäev kell 15.00 – 16.00
Riina Tomingas esmaspäev kell 14.55 – 15.45
Eha Orupõld neljapäev kell 16.00 – 16.30
Piret Oole reede kell 12.00 – 12.45
Inge Pullat teisipäev, neljapäev kell 17.00-18.00
Kaili Salumäe neljapäev kell 14.55-15.40
Valli Kuldsepp kokkuleppel õpetajaga
Katrin Luht kokkuleppel õpetajaga
Tiit Põllendik kokkuleppel õpetajaga
Olavi Tiitus kokkuleppel õpetajaga
Kadri Väli kokkuleppel õpetajaga
Õpetajaga kokkuleppimiseks palume helistada
telefonil 048 61 238

Projekt
“Koostöö lastevanematega”
Sageli kool ootab vanematelt adekvaatset
reageeringut oma nõudmistele, arvestades
seejuures vähe kodude erineva sotsiaalse tausta
ja vanemate võimalustega. Levinum koostöövorm, klassi lastevanemate koosolek, kus õpetaja
tutvustab peamiselt mureprobleeme ja kus vanematel puudub võimalus saada konkreetsemat
infot oma lapse kohta, ei rahulda tänapäeva
nõudlikku lapsevanemat. Lapsevanema kaasamine ei ole kerge.
Alustasime Eidapere Koolis projektiga 2002.a
oktoobrikuust
Projekti eesmärgiks on:
1.Tihenda sidet kooli ja kodu, lastevanemate
ja õpetajate vahel
2.Kutsuda lapsevanemad osalema kooli
üritustest
3.Pakkuda neile huvitavat koolitust
Olukorra kirjeldus
Praegu tulevad lapsevanemad kooli eelkõige
siis, kui nende lapsega on tekkinud probleeme
ning klassijuhataja või juhtkond kutsub vanemad
kooli. Seega tuleb lapsevanem siis, kui teda
kutsutakse, väga harva oma initsiatiivil.
Meil on siiski olemas meeldiv kogemus
üldkoosolekust, kus 75 lapse vanemast oli kohal
32. Meeldivaks võib nimetada seda, et on lapsevanemaid (5), kes tulevad vabatahtlikult kooli.
Projekti aine
Koostöö lapsevanemaga peab algama algklassidest ning jätkuma keskastmes.
1.Kõikide lastevanemate jaoks tuleb koostada küsimustik eesmärgiga saada teada, kas ja
kuidas nad on valmis koostööks kooliga.
2.Lahtiste uste päevade korraldamine igal
õppeaastal algklassides ja põhikoolis.
3.Pärast iga lahtiste uste päeva tuleb tagasiside saamiseks teha küsitlus.
4.Algatada koolis traditsiooniks muutuv
ühisüritus lastevanematele, õpetajatele ja
õpilastele õppeaasta algul.
5. Teavitada lapsevanemaid koolis toimuvatest tähtpäevadele pühendatud aktustest ning
kutsuda neid osalema.
6.Alusta lastevanemate koolitustega. Selleks
töötada välja loengute plaan.
7.Soovitada klassijuhatajatel korraldada
individuaalseid vestlusi lastevanematega.
Põhietapid ja tegevuse ajalised raamid
1.etapp.
1.Küsitluslehed lastevanematele, et selgitada

välja nende koostöövalmidus.
2 Lahtiste uste päev 5-7.klassi õpilaste ja
küsimustik tagasiside saamiseks.
3.Lastevanemate teavitamine Üritustest
koolis, millest on nende osavõtt soovitav.
4.Pedagoogide informeerimine õppenõukogus käesolevast projektist.
2.etapp:
1.lahtiste uste päevade korraldamine 6.klassis.
2.Lastevanemate koolituste plaani koostamine
ja organiseerimine.
3.Lastevanemate teavitamine tähtpäevade
aktustest.
4.Ühisürituste läbiviimine lastevanematele,
õpetajatele ja õpilastele eesmärgiga muuta see
traditsiooniks koolis.
Projekti stsenaarium ja täpne ajakava
1. küsitluslehed lastevanematele 4. nov.
2. küsitluslehtede töötlemine ja analüüs dets.
3. kutsete koostamine ja vanematele saatmine 5.-7.klassi lastevanemate lahtiste uste
päevaks jaanuar
4. LAHTISTE USTE PÄEV 5.-7.KLASSIS
jaan.
5. Teated lastevanematele koolis toimuvatest üritustest
6. koolitused lastevanematele toimuvad neli
korda õppeaasta jooksul: oktoobris, detsembris,
veebruaris, aprillis
7. Õppenõukogus informeerida pedagooge
käesolevast projektist
8. Ühisürituse läbiviimine 8.nov.
9 klassijuhatajate individuaalne vestlus
lastevanematega kajastub klassipäevikus
10. Projekti aruande koostamine ja analüüs
sep.03.

Inge PULLAT

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.

AS JÄRVAPUU
ostab KASVAVAT METSA
kuni 75 000.- kr/ha
Metsamaterjalide ost ja
ülestöötamisteenused.
Tel. 05041989
05076382

SOTSIAALTEENISTUSE INFO
Aasta hakkab lõppema, sellega seoses tuleb
ikka kokkuvõtteid teha. Kõigepealt soovin
kõigile meeldivat aastalõpumeeleolu ja kellel
on väga raske, tulge rääkige oma mure ära ja
ehk ikka kuidagi saame teid siis aidata.
Nüüd toimetulekutoetusest. Sel aastal on
loota, et jääb seda raha ka üle. Palju seda ei ole,
aga iga kroon kuni viimase sendini tuleb ära
kasutada. Seega ootame avaldusi täiendava
toimetulekutoetuse saamiseks kuni 13.
detsembrini. Jõulutoetuse avaldusi me vastu ei
võta, seega, kes on sellised avaldused saatnud,
teadke, et meil ei ole raha jõulutoetuse maksmiseks.
Avaldused peavad olema põhjendatud,
seega maksame arvete esitamisel (ravimid,
rõivad, jalanõud, küttepuud jm esmatarbekaup).
Avaldusel peab olema ka hoiuarve number, sest
rahad kantakse üle hoiuarvele.
Seoses suure abiga 1. – 4. klassi õpilaste
toitlustamisel riigi poolt, on meil võimalik
toiduraha arvelt osta valla poolt jõulupakid
kõikidele lastele alates aastastest kuni põhikooli
lõpetajateni. Kõik lapsed on piirkondade lõikes
teada ja kätte saavad lapsed oma pakid
lasteaedadest, koolidest ja piirkondade
jõulupidudel (kodused lapsed). Need lapsed, kes
ei ole Kehtna valda sisse kirjutatud või kelle
elukoht on registreeritud küll meil, aga tegelikult
elavad meie andmetel mujal, pakki ei saa. Neid
lapsi me teame seetõttu väga hästi, et maksame
teistele valdadele lasteaedadesse ja koolidesse
kohamaksu (arvete alusel). Siinjuures ma palun
kõiki lapsevanemaid elukoha muutmisel kirjutada
ka oma laps uude elukohta. Tihti, registreerides
ennast uude elukohta sisse, unustatakse laps
Kehtna valla elanikeregistrisse.
Jõulupakke saab kätte aasta lõpuni. Nimekirju
on võimalik kontrollida juba praegu, et ei tekiks
probleeme.

Mare KÄPP

Tulge poodi!
Müüme kasutatud mööblit ja
kodumasinaid Soomest.
Ootame teid E,K,R 12-18
Kehtnas Viljandi mnt 1 s.o Rapla
Tarbijate Ühistu kaupluse majas
(end. lillepood)

Kes soovib tasuta ära anda
puhtaid ja terveid rõivaid, jalanõusid,
spordivarustust (suusad, uisud jm),
võib tuua need Kehtna Põhikooli
õpetaja Eva Pedaja kätte. Esemed
jaotatakse vajajatele tasuta.

Kool, kultuur

Valla Vaatleja 7
Valtu Seltsimaja üritused
novembris-detsembris

Valtu Pensionäride Klubi Koduläte
tegemistest suvel ja sügisel

Oma murekivi viisime Pilistveres kivikangrule
L.Bortnikova foto
·Juunikuus sõitsime ekskursioonile PõhjaEestisse ja Lahemaale. Külastasime kauneid
mõisaid Vihulas, Sagadis, Palmses, looduskauneid kohti Altjas, Käsmus, Kostiveres ja
mujal.
·Juulikuus olime kutsutud Inglistele
pensionäride peole. Kaunist pidu juhtisid
perekond Mahlapuu ja Koidu Leinberg. Ürituse
külaliseks oli ka valla sotsiaaltöötaja Mare Käpp.
·Augustikuus sõitis raamatuklubi Varak
kirjanduslikule ekskursioonile Viljandimaale.
Enamik varaklastest on samuti pensionärid.
Pilistvere kalmistul lugesime Sinkide matmispaigas Peeter Sigi luulet, panime murekivi
Pilistvere memoriaalile. Külastasime Lõhavere
linnust, Suure-Jaanit, tutvusime imekena ja
kaasaegse Karksi kirikuga. Unustamatu mulje

saime Karksi-Nuias August Kitzbergi muuseumis
kohtudes sealse perenaise Asta Jaaksooga. Õhtul
vaatasime Ugala teatris endisaegset komöödiat
“Wagga Jenowewa ajalik alloaeg”.
·Nende huviliste seas, kes augusti lõpus
Põltsamaa roosiaeda ja Põltsamaa roosisaart
imetlemas käisid ning veinikeldris Lossiveini
maitsesid, oli jällegi enamik pensionäre.
·Septembrikuu lõpus külastas Koduläte Sakala
keskuses eakarahva sügiskontserti. Meeldejääv
kontsert! Laulsid kalju Johanson ja Annika
Tõnuri. Kaunid operetiviisid vaheldusid
revüütantsuga. Esines kalju Saarekese juhendatav trupp Golden Lady.
Tore, et pensionäridel on indu ja tahet käia,
vaadata, kuulata, tunda end tegusana.

Helgi SUSSI

23.november Kohvikõhtu. Külas Mõisaküla
meestrio ja Kehtna naisansambel
27.november Ühiskülastus Vanalinnastuudiosse – “Mis liig, see liig”
1.detsember kell 13 Revalia kammerkoori
kontsert, dirigent Hirvo Surva
1.detsember Ühiskülastus Saku Suurhalli
võistlustantsu meistrivõistlustele
3.detsember Ühiskülastus Tallinna
Linnateatrisse – “Pühapäev”
5.detsember Ühiskülastus Pärnu teatrisse
Endla – “Linnumaja”
11.detsember Ühiskülastus Kaarli kirikusse
– Moskva Patriarhaadi koori kontsert “Hümn
Jumalaemale”
14.detsember Noorukite disko – DJ Cwilling
14.detsember Näitemänguõhtu Keava
Pensionärideklubis Videvik
15.detsember Ühiskülastus Sakala Keskusesse – ansambel “Suveniir” kontsert
18.detsember Ühiskülastus Estonia
Kontserdisaali – kuuba meesansambli “Vocal
Sampling” kontsert
21.detsember kell 12 Ühiskülastus Pärnu
teatrisse Endla – “Karlsson katuselt”
21.detsember kell 20 Jõulupidu Lemmikutega
22.detsember kell 15 Koduste mudilaste pidu
24.detsember Ühissõit Rapla kalmistule ja
jõulujumalateenistusele kirikusse
25.november Ühiskülastus Tallinna kobarkinno – “Nimed marmortahvlil” ja “Jääaeg”
27.detsember kell 18 Kommimaitseline
jõuluetendus Kalevi kommivabrikus
NB! * Valtu seltsimajas on ürituste ajal avatud
Helle Kruusi kirjakunsti näitus.
Tulemas on piibli näitus koostöös kirjandussõprade klubiga Varak.
· Kursused, kuhu ootame rahvast:
- Karepere naistekool teisipäeviti. Info tel
052 57 409 Ebe Luige
- Seltskonnatantsu klubi – juhendaja Aare
Org, teisipäeviti kell 19 Valtu seltsimajas
Aastalõpu üritused järgmises Valla
Vaatlejas.
Info tel 055 666 357

Helgi SUSSI

Isadepäev
Eidapere Koolis
Alates 1988. aastast on Eestis tähistatud
isadepäeva. Meile on isadepäev tulnud
põhjanaabritelt soomlastelt.
See on tore perepüha, mille mõtteks on
saanud süvendada isade ja laste vahelisi suhteid.
Selleks kutsusid ka 8.novembri õhtul Eidapere
Kooli lapsed oma isad kooli, et koos võistelda ja
lustida. Oli tore õhtupoolik.
Nii mõnelgi poisil ja tüdrukul õnnestus oma
isa nõusse saada, et järgmisel õhtul minna juba
koos marti jooksma.

Valla Vaatleja 8

Õnnitleme
Avar on olnud su päevade ring
läbi aastate lõputu pikkuse…
Elu on tore, sest nooruslik hing
olnud ikka su suurimaks rikkuseks.
60
Linda Laam
27. nov Kehtna-Nurme külas
65
Vladislava Orlovskaja
1. nov Keavas
Taima Pähkel
9. nov Käbikülas
Vaike Puissalu
17. nov Kehtnas
Vaike Kaal
20. nov Lelles
70
Milvi Veskemaa
8.nov Lokuta külas
Ülo Tael
16.nov Lelles
Valter Haaviste
18.nov Ahekõnnu külas
Erich Timber
22.nov Rõue külas
Elfriede Mutt
25.nov Eidaperes
75
Ingrid Rand
28.nov Põllu külas
Hilja Tuuleveski
30.nov Eidaperes
80
Viktor Lehestik
23.nov Ahekõnnu külas
Oskar Reinaus
27.nov Eidaperes
93
Emilie Laanemets
29.nov Kumma külas

Registreeritud
sünnid

Brigitta Lusmägi
10.sept Eidaperre
Mattis Tammekänd
27.sept Kaereperre
Evert Roosik
3.okt Kehtnasse
Egert Aarma
8.okt Raplasse
Mari Metsaäär
9.okt Kehtnasse
Helena-Riin Rähni
1.nov Kehtna-Nurme külla
Olaf Tammaru
7.nov Linnaaluste külla

Teated, kuulutused& õnnitlused
Ehitusettevõtjad!
Seoses 1. jaanuaril 2003
jõustuva uue Ehitusseadusega
korraldab Majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium
koostöös Maavalitsuse ja
Ehitusettevõtjate Liiduga
seminari teemal
“Uue ehitusseaduse
rakendamine”
27. novembril kell 9.30-16.15
Rapla haldushoones
(Tallinna mnt 14).
Eelnev registreerimine
tel 56 616 või 55 042,
seminar on kõigile
osalejatele tasuta.
Oodatakse rohket osavõttu

Meeldetuletus
*Kehtna Tervisekeskuse
telefoninumbrid on
90 988 dr Pukspuu
90 990 dr Tamme
90 989 hambaravi
·Kehtna postkontori telefoninumber on 92 295
VALTU PÕHIKOOL
OOTAB
ENDISI ÕPETAJAID JA
ÕPILASI
KOOLI 135. AASTAPÄEVA
TÄHISTAMISELE
30. NOVEMBRIL 2002.A
KELL 12.00 VALTU
SPORDIMAJAS INDIACA
TURNIIR .
OODATAKSE OSALEMA 5LIIKMELISI VILISTLASTE
SEGAVÕISTKONDI.
TEIEGATAHAVAD MÕÕTU
VÕTTA ÕPILASTE NING
ENDISTE JA PRAEGUSTE
ÕPETAJATE VÕISTKONNAD.
KELL 17.00 KONTSERTAKTUS VALTU KOOLIMAJAS.
KELL 21.00 PEOÕHTU
OSAVÕTUMAKS 50 KR
INFO TEL 94 159
valtu.kool@mail.ee

Tänan teid,
Margit Konno, Õie Paaslepp,
Tiina Kasuk, samuti Kehtna Raamatukogu ja Kehtna Vallavalitsus!
Teie abil sai läbi viidud arvuti
algõppe kursus vanemaealistele.
Kõik oli väga uus, põnev ja kohati
segadusse viiv. Aga kasulikuks sai
see meile kõigile! Usun et minuga
ühinevad ka teised kursuslased.

Laine Eidaperest

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

Tähelepanu
Kehtna aleviku
elanikud!
Korteriühistu Optimist on
algatanud Kehtna alevikus
Staadioni tn 17 kinnistul
detailplaneeringu parkla
rajamiseks.
Detailplaneeringuga saab
tutvuda 22.novembrist kuni
6.detsembrini vallamajas,
tööpäeviti 9-12 ja 13-17.

Tähelepanu
Invaühingu liikmed!
29.novembril on
kokkusaamine kell 13.
Detsembris ootame teid
teatrietendusele (Dekameron,
2.dets., Kehtna MTK saalis) ja
siis veel ka Lucia (Luutsina)
päeva tähistamisele 13.
detsembril. Rohkem üritusi sel
aastal ei toimu.
Uuel aastal, 3. Jaanuaril,
korraldame piduliku
koosviibimise neile, kes on
teatanud osavõtu soovist.

Mare ja Tiiu
Kehtna alevikus leitud
mobiiltelefon.
Küsida tel 052 11 636

Ära anda isane 1,5-kuune
kutsikas – dobermanni ja
bokseri järglane.
Tel 75 214

Müüa paberitega tõujäär.
Tel 055 688239, 98 414.
Enn Viitkar.
Lõikan viljapuude oksi.
Tel 055 688239, 98 414.
Enn Viitkar.
Registreeritud surmad

Kutsume Teid Kehtna
raamatukogusse
28.novembril kell 19.00
küünlavalgel vestlema

eesti uue põlvkonna
kirjanike loomingust.
Raamatunäitust

“Uus põlvkond eesti
kirjanikke”
saab näha 20.novembrist
kuni - 04.detsembrini
Kehtna raamatukogus.

Ootame
jõulutervitusi
Valla Vaatleja võtab vastu
jõulutervitusi detsembrikuu lehte
kuni 13. detsembrini.
Oma head soovid võite saata epostiga aadressil
kehtna@kehtna.ee või
reet.langi@kehtna.ee,
teatada telefonil 75 357,
saata postiga vallavalitsusse
või tuua vallamajja
Reet Langi kätte.
Hea sõna ei maksa ütlejale
midagi, aga saajale võib ta olla
terve varandus.

Vahur Laanemets
(05.08.1966 - 05.10.2002)
Eidaperest
Feliks Jääts
(25.07.1917 - 13.10.2002)
Käbikülast
Juli Kirsi
(22.11.1910 - 13.10.2002)
Lellest
Artur Kunstmaa
(14.01.1926 - 18.10.2002)
Lellest
Jüri Avikson
(01.08.1931 - 22.10.2002)
Eidaperest
Jenny Kauts
(16.10.1923 - 25.10.2002)
Ohekatku külast
Asta Viljak
(30.04.1928 - 03.11.2002)
Eidaperest
Endel-Kaljula Mäede
(16.10.1923 - 04.11.2002)
Eidaperest
Helmut Silde
(11.09.1928 - 09.11.2002)
Kehtnast
Tõnu Miller
(01.05.1941 - 11.11.2002)
Kehtnast
Anatoli Guskov
(19.09.1927 - 09.11.2002)
Kehtnast
Iti-Mai Meinberg
(04.05.1981 - 10.11.2002)
Pae külast

Trükkinud Vali Press Põltsamaa

