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Mõned mõtted Vabariigi aastapäeva eel

Ilus on ikkagi isamaa pale,
kui sellelt pühkida kõik mis on vale!
Valet me tunneme, tõesti kõik teame,
ent kas just meie-need pühkima peame?
Pühime küll, ent kui mõtelda järgi:
äkki ei jäägi siis palju säält järgi?!
/H.Runnel/

Nüüd, meie vabariigi 85.aastapäeva eel,
meenutame tänu- ja uhkustundega neid, kes tõid
meie riigile iseseisvuse.
Vabadussõja veteranide arv on jäänud väga
väikeseks – aeg teeb oma töö. Meenub südamlik
ja meeldejääv kohtumine Lelle koolis 24.
veebruaril 1998.aastal pidulikul aktusel, mida aitas
korraldada külanõukogu esinaine Eevi Mahoni.
Vaadata sai ka eestiaegsete raamatute näitust
Huko Hiiemäe erakogust.
Hästi korraldatud Vabariigi aastapäeva
aktused koolides tugevdavad meie õpilaste
isamaalist vaimu.
Vabadussõja päevil olid ju koolipoisid need,
kes esimestena kõhklematult astusid võitlejate
ridadesse. Pole meie praegusedki noored
ükskõiksed riigi kaitse vajadustes. Seda näitab
ka filmi “Nimed marmortahvlil” rekordiline
külastajate arv. Enamikus Eesti koolides
soovivad õpilased õppeainena riigikaitset, ainult
mõnekümnes koolis on riigikaitse õppeainena
tunniplaanis.

Olen ise riigikaitsetundidest osa saanud
alates viiendast klassist. Õpetajateks Eesti
sõjaväe tegevohvitserid. Lihulas oli õpetajaks
hilisem Rüütliristi kavaler Alfons Rebane.
Meis süvenes isamaaline vaim, mis oli aluseks
hilisemas võitluses punavõimu vastu kas relvaga
käe või metsavennana.
Tolleaegne riigikaitseõpik oli väga heal
tasemel, mis võiks olla eeskujuks ka nüüdsele
õpikule, kui võimumeestel tekib ehk tahtmine
sellist raamatut välja anda.
Eestiaegsete ohvitseride saatus oli kurb:
enamikule vene vangilaager või mahalaskmine.
Minul õnnestus kohtuda endise kaitseministri
Ülo Uluotsa isaga, ühega vähestest, kel
ohvitserina õnnestus eluga pääseda vangilaagri
piinadest.
Kõrgelt hindame Vabadussõja-aegsete
poliitikute haritust, võimekust ja aatekindlust.
Hiljem tekkis aga kahtlusi mõnede riigijuhtide
võimekuses – tuletame meelde “vaikivat ajastut”,
mil Vabadussõjast osavõtnuid vangistati, hakkas
valitsema autoritaarsus. Kõige tipuks andis
Konstantin Päts võimu üle venemeelsele Varese
valitsusele.
Iseseisev Eesti riik on pinnuks silmas olnud
nii saksa okupatsioonivõimudele kui ka vene
terroristlikule režiimile. Vene okupatsioonivõimu
hirmuteod küüditamiste ja mõrvadega ehmatas
meie rahvast niivõrd, et sakslaste sissemarss
Eestisse näis vabastamisena ikkest. Ka eesti
mehel polnud valikut: punaarmee või saksa
munder… Kõigi nende saksa mundris meeste

motoks oli aga “Vaba Eesti eest!” Nii tekkisidki
idarindel eesti väeosad, kes oma võidutahet ja
eneseohverdamist isamaa eest näitasid
1944.aastal Narva rindel. Idarindel langes eestlasi
20000 (vrdl Vabadussõjas 4000). Seepärast
nimetataksegi 1944.a lahinguid Teiseks
Vabadussõjaks, seda just väliseestlaste hulgas.
Meil siin püütakse seda teemat vältida – olid
saksa mundris, olid fašist! See on väga
meelepärane käsitlusviis eriti meie idanaabritele,
samuti ka paljudele juudiorganisatsioonidele, kes
omavad tähtsat kohta USA välispoliitikas. Nii
püüavad praegused ja endised võimumehed seda
piinlikku teemat vältida.
Eesti rahvale pole kunagi omane olnud mõne
rahva vihkamine või alavääristamine. Meie
sõjamehed oma meenutustes räägivad vene
elanike abistamisest saksa okupatsiooni poolt
allutatud aladel. Venelased olid õnnetud, kui meie
eesti väeosa pidi lahkuma ja asendati sakslastega.
Ega see isamaaline vaim ei kadunud kuhugi
ka enamiku Punaarmees teeninud meeste
südames. Minu hea sõber, endine Haimre kooli
direktor Evald Urvast meenutas oma Punaarmees
teenitud aega ja tööpataljoni õudusi kuni
ületulekuni Velikije Luki all. Raamatus “Velikije
Luki” nimetatakse Eesti Korpuse kaotusteks koos
haavadesse surnutega 6474 meest. Teadmata
kadunuid oli 2020. Needsamad “teadmata
kadunud” olidki mehed, kes tulid üle saksa
poolele, et võidelda oma Eesti eest.
Punaarmee hirmutegudest on palju kirjutatud.
Oma osa oli siin ka Eesti Korpusel. See on aga
väike osa, kes rahuldasid oma tapahimu noorte,
saksa mundrit kandvate eesti poiste kallal.
Tulles tagasi tänasesse päeva, loodan, et
eelseisvad Riigikogu valimised toovad võimule
mehed ja naised, kelle südames on aateline vaim
ja kel pole meeles omakasu ja ebaeetilist
kambamehelikku vaimu sokutada oma sugulasi
ja lähituttavaid soojadele-tulusatele ametikohtadele.
Omavalitsuste juhid aga peaksid olema vabad
erakondadest ja nende käskudest-keeldudest.
Tahaksin kasutada juhust ja kiita Lelle
elanikuna Kehtna valla perearste ja sotsiaaltöötajaid. Vana koolmeistrina paneksin nende
tööle hindeks “5”.
Jõudu ja edu kogu valla rahvale Vabariigi
aastapäeva puhul!

Adolf VALLER
(osalenud 1943.a noore mehena
Soome Sõjas, nn soomepoiss –
Toimetaja märkus)
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Vallavalitsus

VALLAVALITSUSES
KÜLADE AKTIVISTID!
“Me peame teadvustama iga maakoha eripära ja iseenda kohta selles
eluruumis.”

(A.Valgma)
Meil on rõõm paluda Teid osalema Raplamaa Külade Infopäeval
Varbola klubis 26. veebruaril 2003.a. algusega kell 10.00
PÄEVAKAVA
10.00-10.30 Kogunemine, registreerimine
10.30 Avamine. Tiit Linnamägi, Rapla Maakonna Külade Liidu juhatuse
esimees
10.40 Maavanema teretus. Raplamaa Külad eile-täna-homme. Raplamaa
Külad Raplamaa Arengukavas. Kalle Talviste, Rapla maavanem
11.00 Liikumine KODUKANT projektist Eesti Külad. Raplamaa Külade
Liit küla sädeinimesi äratamas. Anne-Ly Aalde, Projekti Eesti Külad Rapla
Maakonna koordinaator
11.15 Rahaliste vahendite taotlemine Kohaliku Omaalgatuse
Programmist. Villem Uustalu, Maaelu nõunik
11.35–12.00 Kohvipaus
12.00 Russalu küla ärkamine, ideest teostuseni. Ethel Eharand
12.20 Külavanema võimalused küla kogukonna hoidjana. Ida-Virumaa
Külavanemate kogud. Krista Pedak, Ida-Virumaa Külade Esinduse
juhatuse esinaine
12.40 Koostöö valla ja küla vahel. Kalle Toomet, Kehtna vallavanem
13.00 Ettevõtluse alustamine maapiirkonnas. Stardiabi. Janek Kadarik,
Raplamaa Ettevõtluskeskuse juhataja
13.20 Euroopalik külaelu korraldus ja olukord. Alvar Timmi, Raplamaa
Taluliidu konsulent
13.40 Lõuna
Orienteeruv lõpp 14.30
“Tihti on siin ilmas nii, et me peame asju alustama päris algusest,
justkui maailma loomisest peale.”
Lugupidamisega:

Rapla Maakonna Külade Liit
Info ja transpordi küsimuses helistada tel. 052 29322
või 65552

27.12. 2002
Kinnitati Eidapere Kooli hoolekogu koosseisus: Toomas Leiaru, Jaak
Jõeveer, Helle Klükmann, Maret Tamme, Riina Maripuu, Riina Tomingas,
Priit Orupõld.
Vallavalitsus rahuldas FIE Olja Kanniku kauplemisloa ja alkohoolsete
jookide müügi õiguse taotlused. Laekunud avalduste alusel pikendati
õigustatud subjektidele maa tagastamise toimingute lõpuleviimise tähtaega
Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise komisjoni poolt enne
01.01.1995. vastuvõetud otsuste alusel kuni 30.juunini 2003.a Nende
kodanike suhtes, kes ei olnud maa tagastamise toiminguid tähtajaliselt
lõpule viinud ega esitanud põhjendatud avaldust tähtaja pikendamiseks,
lõpetati nõudeõigus.
Kinnitati õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine:
Harri Tallermole
Põrsaku küla
Sepa
Karl Pankile
Koogiste küla
Kuntsomäe
Toivo Aasver
Kumma küla
Treieri
Vallavalitsus kinnistas maa maksumuse määramise akti ja
kompensatsiooni määramise: Jaak Metsale, Kalju Laanele, Helle Reinule,
Maia Bachile ja Therese-Armilda Oisalule.
07. 01. 2003
Vallavalitsus kinnitas Ingliste Lasteaed-Algkooli hoolekogu
koosseisus: Merle Tunger, Anne Nõmmik, Lenne Vahtmäe, Eva Ammermann,
Ain Selling, Aare Hindremäe, Airi Lohk, Pille Matt, Rein Haggi. Riigikogu
valimiste läbiviimiseks kinnitati valla valimiskomisjonide piirid ja asukohad.
Valla peaökonomist Leida Uusallik andis valitsuse liikmetele informatsiooni
2003.a. eelarve kujundamisest.
Kinnitati maa maksumuse määramise aktid ja õigusvastselt võõrandatud
maa kompensatsiooni määramine: Kalev Petersonile, Vilma Puhkanile ja
Terje Sillastele.
Anti kauplemisloa nõusolek OÜ Raadus kauplus-bussile ning rahuldati
OÜ Dardanus taotlus alkohoolsete jookide jaemüügi õiguse andmiseks.
Vallavalitsus nõustus õigusvastselt võõrandatud Laeste küla Mõisniku
katastriüksuse tagastamisega Kuulo Mõisnikule ning Vastja küla Karjaaru
talumaa tagastamisega Aarne Pärdile.
14.01.2003
Arutati ja analüüsiti Valtu Spordimaja 2002.a tegevust ning kuulati
direktor Kalju Kalda plaane käesolevaks aastaks. Spordimaja on aastaid
seest- ja väljapoolt remonditud ning käesolevaks ajaks ollakse ühele
ehitusfirmale eelmisel aastal tehtud tööde eest osaliselt võlgu. Kalju Kalda
avaldas lootus, et tänu remondile võivad maja ülalpidamiskulud suureneda
ainult energiahinna tõusu tõttu. Peaökonomist Leida Uusallik juhtis
tähelepanu kokkuhoiu vajadusele ja võimalustele. Spordimaja nõukogu on
teinud ettepaneku teenuste hindade tõstmiseks, mis direktori arvates
vähendaks aga külastatavust.
Otsustati, et toidutoetuse avalduste läbivaatamisel teeb valla
lasteakaitsetöötaja lasteaedade juhatajatega koostööd.
Eraldati omapoolne väike rahaline toetus Folgiklubi Kandlekoda
tulekahjus kannatanud pillikoja taastamiseks.

Õpi kasutama arvutit ja Internetti!
Tasuta arvuti algõppe kursus kõigile inimestele, kes pole varem
arvutiga kokku puutunud.
Nelja tunni jooksul õpitakse tundma arvutit ja
nelja tunni jooksul Internetti.
Kaasa saate õppematerjali ja tunnistuse!
Koolitust on võimalik saada

Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakoolis
28.veebr 16:00 ja 02.märts 10:00
08.märts 10:00 ja 09.märts 10:00
21.märts 16:00 ja 22.märts 10:00
04.märts 16:00 ja 05.märts 10.00
Registreeruda saab iga päev kell 8-20 telefonil (0)669 6222 (tavatariif)
või telefonil 051 10730
Registreerumisel peab ütlema oma nime,
isikukoodi ja kontakttelefoni.

President autasustab Vabariigi 85. aastapäeva puhul
teenetemärgiga teiste hulgas ka

meie valla kodanikke
MÄRT RIISENBERGI – Valgetähe V klass
ja JOHANNES KUPPARIT – Kotkaristi V klass.
Samuti pälvib riikliku autasu Kehtna Majandus- ja
Tehnoloogiakooli õpetaja
SIRJE REKKOR - Valgetähe V klass.

Palju õnne!
Kehtna Vallavolikogu ja Vallavalitsus

Valimised, vallavolikogu
RIIGIKOGU VALIJA
MEELESPEA
Riigikogu valimised toimuvad 2. märtsil 2003.a.
Vallas on nagu tavaliselt 5 jaoskonda ning nad
kõik asuvad tavapärastes kohtades.
Valijate nimekirjade ja valijakaartide trükkimise
ja saatmise korraldab Eesti rahvastikuregistri
vastutav töötleja (õiguste teostaja on
Siseministeerium).
NB! Valla elanikeregistris olev hääleõiguslik isik, kes ei ole 20. veebruariks saanud
valijakaarti või kaardil olevad andmed on vigased,
võib pöörduda avaldusega vallasekretäri poole.
Võtame ise ühendust Eesti rahvastikuregistriga
vigade parandamiseks.

Mõningad meeldetuletused seoses
valimistega:
1. Valija võib kontrollida enda kohta valijate
nimekirja kantud andmete õigsust
2. Eelhääletamine toimub kõikides jaoskondades 24-26. veebruaril kell 12.00-20.00.
Samal ajavahemikul toimub ka Kehtna
valimisjaoskonnas hääletamine väljaspool
elukohajärgset valimisjaoskonda.
3. Valimispäeval, 2.märtsil, algab hääletamine
kell 9.00 ja lõpeb kell 20.00.
4. Hääletamissedeli saamiseks tuleb jaoskonnakomisjonile TINGIMATA esitada

kehtiv pildiga isikut tõendav
dokument. Hääletamissedeli saamise kohta
annab valija allkirja.
5. Valija täidab kabiinis ise hääletussedeli.
Valija kirjutab hääletamissedelile selleks
ettenähtud kohta ühe oma valimisringkonna
kandidaadi registreerimisnumbri, kelle poolt ta
hääletab. Füüsilise puudega isikut võib tema
palvel abistada teine valija (väljaarvatud
valimisringkonna kandidaat).
6. Pärast hääletussedeli täitmist murrab valija
sedeli kokku ning võtab jaoskonnakomisjoni
liikmelt sellele pitsati ja laseb ise sedeli
valimiskasti.
7. Tervisliku seisundi või mõne muu mõjuva
põhjuse tõttu kodus hääletada sooviv isik esitab
jaoskonnakomisjonile või vallavalitsusele kirjaliku
taotluse. Taotlusi saab esitada kuni 2. märtsi kella
16.00-ni.
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VALLAVOLIKOGUS
* 17. detsembril 2002 toimunud istungist võttis
osa 13 volikogu liiget, puudus 6.
Volikogu kinnitas vallavalitsuse liikmete arvu
ja koosseisu ning volikogu komisjonide liikmed.
Toimus valla 2003. aasta eelarve II lugemine mida
jätkatakse jaanuarikuu istungil.
Tulenevalt Vabariigi Valitsuse seaduste
muudatustest tunnistati kehtetuks Tööandja
eluruumide arvestuse kord ja Alkoholi käitlemise
ja tegevuslubade väljaandmise eeskiri.
Arutati 2003. aasta maamaksu määra ja
otsustati jätta kehtima 2002. aastal kinnitatud
maamaksumäär.
Kinnitati vaba põllumajandus- ja vaba
metsamaa I ringi I järjekorra ja II ringi II järjekorra
nimekirjad. Muudeti valla asutuste aadresse ja
seoses sellega tehti muudatused nende asutuste
põhimäärustes.
Kinnitati valla koolide hoole-kogude
volikogupoolsed liikmed: Kehtna Põhikooli Eero
Kalberg, Valtu Põhikooli Tõnis Kurisoo, Lelle
Põhikooli Mariina Madisson, Eidapere Kooli
Priit Orupõld, Kehtna Kunstide Kooli Ago Kuus,
Ingliste Lasteaed-Algkooli Rein Haggi.
* Järgmine istung toimus 21.jaanuaril 2003.
Kohal oli 16 volikogu liiget, puudus 3.
Vastavalt uue raamatupidamisseaduse
nõuetele kinnitati valla audiitoriks BDO Eesti
AS.
Muudeti volikogu 18.04.2000 määruse nr 13
“Valla rahvaraamatukogude teeninduspiirkondade kinnitamine”. Valtu ja Keava raamatukogujuhatajate vahelise kokkuleppe põhjal
kinnitati Põrsaku küla Keava rahvaraamatukogu teeninduspiirkonda ja arvati välja Valtu
rahva-raamatukogu teeninduspiirkonnast.
Toimus valla 2003. aasta eelarve II lugemine.
Leida Uusallik rääkis eelarve tuludest, laenude
tagasimaksmise graafikust, 2002. aasta eelarvest
ülekantud sihtotstarbelistest summadest. Suuri
raskusi tekib 2003. aastal õpilaskoha maksumuse

tasumisega väljaspool valda õppivate laste osas,
sest kaotati õpilase kohamaksu kaalutud keskmine
ja teiste koolide kohamaksud on Kehtna valla
omast tunduvalt suuremad. Kuigi üksiktulumaksu
laekumine on hea, ei planeeri vallavalitsus
eelarvesse selles osas riigieraldusest suuremat
summat. Vajadusel saab ülelaekumised jagada
lisaeelarve kaudu. Eelnõu kulud on jagatud
vastavalt volikogu poolt kinnitatud protsentidele.
Otsustati: volikogu komisjonid esitavad
vallavalitsusele kirjalikud ettepanekud eelarve
muudatuste kohta 4. veebruariks.
Volikogu majandus- ja ehituskomisjoni
esimees Märt Riisenberg peatas oma volitused
volikogu liikmena. Tema asemel tuli volikogusse
Ain Sildoja, kes valiti ka majandus- ja
ehituskomisjoni esimeheks.
Lelle Lasteaed taotles asutuse nime muutust,
mille volikogu rahuldas. Nüüd on Lelles lasteaed
nimega PÄIKESERATAS. Vastavalt volikogu
hariduskomisjoni ettepanekule kinnitati Lelle
Lasteaia põhimääruse uus terviktekst ja
arengukava.
Vabariigi Valitsus eraldas 1.- 4. klassi õpilaste
tasuta toitlustamiseks 10 krooni õpilase kohta.
Vallavalitsus tegi ettepaneku jagada raha samade
põhimõtete alusel nagu eelmisel aastal: võtta
aluseks lõuna tegelik maksumus valla koolides
ja ülejääk jagada 5.-9. klassi õpilaste
toitlustamiseks. Volikogu nõustus vallavalitsuse
ettepanekuga ja kinnitas eelnõu ühehäälselt.
Vallavalitsus esitas volikogule tutvumiseks
Kehtna valla avaliku korra eeskirja eelnõu, mis
suunati kultuurikomisjonile läbivaatamiseks.
Tulenevalt Vabariigi Valitsuse poolt tehtud
seaduseparandustest kinnitati valla põhimääruse
muudatused ja täiendused. Teisel märtsil
toimuvad riigikogu valimised. Volikogu nimetas
oma otsusega jaoskonnakomisjonide liikmed ja
asendusliikmed.
Lahendati avaldusi, kuulati informatsioone.

Talvine teede hooldus
Remfakt OÜ – E.Hermann, tel 72 522
Eidapere alevik, Lokuta küla, Aleti-Järvakandi
tee, Nõmmiksaare-Niimaru tee

Kehtna MTK – M.Villig, tel 051 60 541
Kehtna alevik

FIE Teet Oole tel 051 38 853
Kenni küla, Reonda küla, Saarepõllu küla,
Koogiste küla, Kõrbja küla

FIE Agur Laurimaa tel 050 84 156
Kaerepere alevik, Saunaküla, Kaerepere küla,
Kumma küla

Lelle Põllumajanduse OÜ – V.Ivanov, tel 76
773
Lelle alevik, Põllu küla, Kastna küla, Paluküla,
Lalli küla
OÜ Keawa – M.Kutser, tel 73 132 või 050 57
868
Keava alevik, Linnaaluste küla, Ohekatku
küla, Hiie küla, Vastja küla
Kehtna Mõisa OÜ – U.Uustalu, tel 75 343 või
051 21 346
Kehtna-Lellapere, Käbiküla, Laeste-Kärpla,
Kalbu küla

Madise talu – Rein Haggi, tel 050 67 936
Lau küla, Ingliste küla, Pae küla
Kehtna Vallavalitsus – R.Grauen, tel 055
964 186
Koogimäe tee, Keava jaama tee, Metsaääre
tee, Kehtna-Metsaääre küla tee, Kumma-Saksa
küla tee, Kehtnapere tee, Nurmeküla tee.

Jaan REIM – tel 75 640 või
051 75 837
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Varia

SAAME TUTTAVAKS

Viive
Rosenberg

Jaak Vitsur

139

Kehtna Vallavalitsuse
majandus-ja arendusnõunik
alates 18. detsembrist
2002.a

Ennast tutvustab ta nii:

Kui valite mind uuesti Riigikogusse, seisan selle eest:

Minu tööülesanneteks on valla allasutuste majandustegevuse
kureerimine ja ettevõtlusnõustamine, planeeringute ning arengukavade
käivitamine. Seoses Eesti ühinemisega Euroopa Liiduga hakkab tulevikus
oluline osa omavalitsuste investeeringutest ja muudest toimingutest saama
rahalisi vahendeid europrogrammidest ja struktuurifondidest. Seetõttu on
paljudes valdades võetud ametisse arendus- ja projektijuhid, kes peavad
olema võimelised leidma rahalisi vahendeid vastavatest fondidest ja
programmidest ning oskama kirjutada ja juhendada projektide koostamist.
See on teiseks tööülesandeks.
Veel on minu kohuseks valla välissuhete ja koostöö korraldamine,
olemasolevate kontaktide pidamine ja edasine laiendamine. Eriline rõhk
tuleb panna majanduslikule koostööle ja ühistegevusele kodu-ja
välismaiste ettevõtete vahel. Töökohustuste hulka kuulub veel valla maine
ja imago kujundamine – valda tutvustavate trükiste ettevalmistamine,
valla kodulehekülje korraldamine.
Olen lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna rahanduse ja
krediidi eriala, kitsamalt revidendi ettevalmistusega. Töötanud
mitmesugustes majandusettevõtetes alates rahandusministeeriumis ja
Eesti Tarvitajateühisuste Liidust ning majanduskonsultandina osutanud
teenuseid välisfirmadele. Omandanud välisprojektide koordinaatori
kogemused niihästi kahes PHARE projektis Eestis kui ka Rootsi-Eesti
omavalitsuste koostööprojektis.
Alates 1984.aastast elan Kehtna vallas. Abielus. Kahe poja isa.

• et meil oleks selge maaelu- ja põllumajanduspoliitika ning
hea toetuste süsteem.
• et pensionid kasvaksid 40% ni keskmisest palgast ja väheneks
varaline ebavõrdsus
• et tasuta koolilõuna saaksid kõik põhikooli õpilased ja
koolivihikud oleksid riigi kulul, suureneksid pere ja
lastetoetused.
• et areneks väikeettevõtlus, väheneks tööpuudus, edeneks
ühistegevus, külaliikumine ja omaalgatus.
• Õpetaja peab vabanema närvesöövast ebakindlusest ja
liigsest bürokraatiast, laste õpetamine olgu mõlemapoolne
meeldiv loometöö.

Meiega võidavad kõik!

Keava rahvas tähistab
iseseisvuspäeva
Vabariigi aastapäev 24.veebruaril on päev, mil vaatame tagasi 85 aasta
eest toimunule, katsume läbi oma tänase päeva ja tahaksime heita pilku
tulevikkugi, kui see oleks vaid võimalik. Sellel päeval võtab vastu meie
teenekamaid kodanikke Vabariigi President.
Keava Haridus- ja Kultuuriseltsi laste- ja noorteklubi tähistab seda
päeva klubilise üritusega “Keava – minu kodu”. On kavas nii laulu, tantsu,
viktoriin ning eelnevalt valmistatud plakat-stend Eesti Vabariigi
iseseisvuspäeva ainetel.
Edaspidises kavas on laste- ja noorteühenduse loomine, kus initsiatiivi
haaraksid lapsed ise ning juhendaja Ene aitaks kaasa ettevõtmiste
toetamisega. Niimoodi saaks vast laste soove kõige paremini ellu rakendada.
Keava eakatel on võimalus bussiga Kehtna-Peetri kirikusse (ja tagasi)
sõita 23.veebruaril kell 15.30 algavale tänujumalateenistusele, mille viib
läbi õpetaja Mihkel Kukk. Kaasa teenib Kehtna segakoor Ülle Eriku
juhatusel. Kavas on nii klassikalist kui kaasaegset muusikat. See on koorile
esimene avalik esinemine sel aastal. Käes on aga ka juba eeloleva
laulupäeva repertuaar.
Saagu Vabariigi aastapäev meile avatud südamete päevaks, et võiksime
koos palvetada meie lähedaste, oma maa ja rahva eest ning julgesti edasi
minna.

Jutta JUKK

Mati Michelise joonistus

In Memoriam ja Ingliste
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Tegemisi
Inglistelt

IN MEMORIAM
ARVO LAURIMAA
(02.08.1937-24.01.2003)
24.jaanuaril suri 65-aastasena endise Valtu kolhoosi
aseesimees Arvo Laurimaa. Arvo oli põline Valtu kandi
mees. Ta sündis Saunakülas Alli talus ja õppis Valtu
koolis. Haridusteed jätkas ta Õisu Piimandustehnikumis, mille lõpetamise järel suunati ta tööle
Märjamaa Võitööstusesse. Tervislikel põhjustel (tuberkuloos) ei saanud ta seal kaua töötada ja tuli 1961.aastal
kodukanti tagasi.
Kuna Arvo oli väga ettevõtlik ja organiseerimisvõimeline inimene, siis määrati ta kolhoosi varustajaks.
Raske oli tollal midagi hankida, aga Arvo sai oma
ülesannetega hästi hakkama, tuues vajaliku kauba
kasvõi maa alt välja.
Kolhoosi majanduslik olukord oli vilets. Tootmise edendamiseks puudus raha.
Kolhoosi juhatus otsustas rajada abiettevõttena veinitööstuse, mis hakkaks raha sisse
tooma. Tulevase veinivabriku juhatajaks sai Arvo Laurimaa. Ees seisis hoone ehitamine,
seadmete hankimine, töötajate leidmine ja toodangule turu otsimine. Kogu selle suure
töö organiseerijaks ja hingeks oli Arvo.
Veinivabrik alustas tööd 1972.aastal ja töötas Arvo Laurimaa juhtimisel väga edukalt.
Arvo suutis enda ümber koondada suurepärase, tööka ja üksmeelse kollektiivi. Valtu
vein sai tuntuks üle vabariigi ja veini müügist saadav kasum võimaldas tootmist arendada.
Seitsmekümnendate aastate lõpul rajati Inglistel keemiatööstus, kus hakati tootma
desoainet estosteriili. Veinivabriku kolmemiljonilisele aastakasumile lisandus sealt
poolteist miljonit. Nii suur abitootmine nõudis juba eraldi juhti. Ja Arvo Laurimaast sai
esimehe asetäitja abitootmise alal. Ka sellel vastutusrikkal ametikohal õigustas Arvo
ennast.
Tänu abitootmisele muutus Valtu kolhoos suure tootmisvõimsusega põllumajandusettevõtteks, olles majandusnäitajatega vabariigis esimeste hulgas.
Lisaks suurepärastele juhiomadustele ja heale organiseerimisvõimele oli Arvo tuntud
oma täpsusega raamatupidamise ja ökonoomika alal. Arvo töö oli ka tema hobi. Keeruliste
tööülesannete lahendamine pakkus talle suurt rõõmu ja rahuldust.
Arvo jõudis oma põhitöö kõrvalt palju teha. Aastaid laulis ta segakooris, näitles, oli
spordiorganisaator. Olles pikka aega Saunaküla külavanem, aitas ta alati külarahvast nõu
ja jõuga. Arvo oli hea isa oma poegadele ja hea vanaisa oma lapselastele.
Valtu ja Ingliste rahvas on siiralt tänulik Arvo Laurimaale tehtud töö eest. Arvo ise
ütleks täna meile kõigile:”Ärge kurvastage, et mind enam pole, vaid rõõmustage, et ma
olin teiega.”
Lugupidamisega
Valtu ja Ingliste rahva nimel

Tenno TEETS

TAIMEKAITSEVAHENDITE JA
VÄETISTE

MÜÜK
VEEBRUARISAMMOONIUNITRAAT
1313 EEK / tonn

Ingliste Kehtna vald
Rapla maakond
Info: 048 98 455 053 406 459
andres@ingle.ee
Meie laod asuvad Rapla vallas, Valtu külas

Käes ongi veebruar. Segadused, mis külm
jaanuaris korraldas, on mööda saanud. Külm on
õues aga ikkagi ja käsil rohkem tubased
tegemised. Kevadet oodates püüame elu
huvitamaks teha.
Kõik huvilised Ingliste ümbruskonnast, nii
lapsed, noored kui täiskasvanud, on oodatud
esmaspäeviti meeldivalt aega veetma Valtu ujulas.
Tore, et koolibussi juhiga kokkuleppele saime!
Arvutitunnis joonistasime talvepilte.
Parematest joonistustest meenub Daisi Tähtla
joonistus.
Pärast tunde käib lastel veel kõva rebimine
arvutimängude pingereas. Esimesi kohti
punktiarvestuses hoiavad Sten Topasia, Silver
Sipelga, Fred Puuorg, Jürgo Reinvart ja Gerda
Lõiv.
Edaspidistest tegemistest niipalju, et
sõbrapäeval kirjutame sõpradele kirju. Ja
loomulikult tähistame riigi sünnipäeva presidendi
valimise, vastuvõtu ja balliga.
Kehtna valla sünnipäevaks aga kirjutasid
lapsed lugusid Kehtna nime saamisest.
Sünnipäevakingiks mõned nendest lugudest.

Palju õnne sünnipäevaks!
Ingliste koolipere

KUIDAS KEHTNA NIME SAI
* Kunagi oli üks koht, millel ei olnud nime.
Kõik mõtlesid, mis sellele nimeks panna. Küll
mõeldi Haresti, Taresti, Käresti. Aga see ka ei
sobinud. Nii jäi ta nimeta. Üks mõtles, et kui ta on
nimeta siis on ta Kehtetu. Kõik olid sellega nõus.
Läbi aegade on see muutunud Kehtnaks.

Liisa REBANE
4.klass
* Kunagi ammu aastaid tagasi elas üks mees.
Ta nimi oli Vehtva. Ta elas paksus metsas. Ta oli
üks päev nii üksik ja ta jalutas külla, kuid sellel
külal ei olnud nime. Ja seal külas elas palju inimesi.
See Vehtva oli aga pudikeelne. Külaelanikud
küsisid tema käest ta nime. Ta proovis öelda
Vehtva, aga teistele kostus kehtna, vehtna,
sehtna, lehtne, nehtna. Ja nii hakatigi seda kohta
kutsuma Kehtna, sest see nimi sobis sellele külale.
Ja mees oli nii õnnelik, et just tema pani külale
nime. Üks päev ta küsis teistelt, kas teile meeldib,
et küla nimi on Kehtna? Ja üks teine vastas: “
Jah, mulle meeldib, sest Kehtna on nii ilus nimi ja
see sobib sellele külale”. Ja Vehtva ütles:“Aitäh!”

Marian JUGANSON
4.klass
* Kunagi ammu olid ühes metsas imelikud
loomad. Ükski inimene ei olnud mujal neid loomi
näinud. Ükski inimene ei suutnud neid loomi kinni
hoida. Ükski inimene ei teadnud nende loomade
nimesid. Need loomad tegid sellist imelikku
häält:”kehhhh-naaaa....”. Ja kõik üle maailma
käisid neid loomi vaatamas. Nende loomade
häälitsuste järgi hakatigi seda kohta hüüdma
Kehtnaks.

Silver SIPELGAS
4.klass
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Valimised

Valime Riigikogusse Kehtna oma inimese!
Riigikogu valimistel on pälvinud usalduse ja au
olla üles seatud kandidaatideks kaks meie
koduvalla inimest: Mare Käpp, valla
sotsiaalnõunik, ja Tõnis Blank, Kehtna Hoiulaenuühistu juhatuse liige.
Usaldagem meie inimesi ja andkem oma hääl
seekord kindlasti kehtnalasele. Ärgem valigem
tallinnlasi, ükskõik kui tublid inimesed nad ka
poleks, Niigi moodustavad tallinnlased ligi
seitsekümmend protsenti Riigikogu liikmetest.
Seetõttu on ka kogu Eesti elu tugevasti Tallinna
poole kaldu.
Mõtleme selle peale, et Eesti põhiseaduse
järgi on Riigikogu liige palju kõrgem ja võimsam
isik kui vallavanem, maavanem või minister. Ainult
Riigikogu liige saab algatada seadusi ja nende
muutmisi, ainult Riigikogu liige saab teha

TÕNIS BLANK
Eestimaa Rahvaliit
Saadikukandidaat nr 392

Tere Kehtna valla rahvas
Tänan teid kõiki usalduse eest viimastel
volikogu valimistel. Nüüd aga olen kolleegide
ja erakonnakaaslaste palvel järgmiste valimiste
keerises. Ja nagu demokraatlikus ühiskonnas
kombeks on, peab kõik olema avalik ja läbipaistev. Sestap tahangi teile veidi tutvustada
ennast ja oma seisukohti, mida riigikogus
kaitsma peaks.

Endast
Olen pärit Tartumaalt. Sündisin 05.novembril
1954.a. Lapsepõlv ja põhikooliaeg möödusid
Rõngus. Järgnes Elva Keskkooli humanitaarkallakuga eriklass ja Tartu Riikliku Ülikooli
majandusteaduskond, kus lõpetasin 1978.a.
majandusküberneetika eriala. Tegemist on
majanduse juhtimise ja modelleerimise alase
õpetusega, mitte füüsikaga.
Töötasin kolm ja pool aastat Õmblusvabrikus Sangar automaatjuhtimissüsteemide
vanem-insenerina.
1982 .a varakevadel kolisin Uno Tinitsa kutsel
töötama ja elama Kehtnasse. Nii, et kohe saab
täis 21 põllumajandusega seotud aastat. Olin
Kehtna suurmajandi pearaamatupidaja kuni
põllumajandusreformini 1993.aastal. Sealt edasi
Kehtna hoiu-laenuühistu finantsjuht 1997.
aastani. Siis valiti mind Eesti Ühistegelise Liidu
juhatuse esimeheks ja töökohaks sai Liidu

muudatusi riigieelarvesse ja suunata riigi
rahakotti, ainult Riigikogu liige saab nõuda aru
ministrilt ja anda kõrgetele valitsusametnikele
korraldusi.
Välismaal valivad inimesed parlamentidesse
ikka eeskätt oma kodumaakonna või osariigi esindajaid., mitte pealinna advokaate, ajakirjanikke,
poliitikuid. Pealinna elanik jääbki esindama
eeskätt oma kodukoha, pealinna huve. Kui tihti
on pärast valimisi Kehtnas käinud siit oma hääled
saanud pealinlastest saadikud? On nad kuulda
võtnud või lahendanud mõne väiksemagi asja?
Väga vähe!
Kehtna vallas elab üle kolme tuhande
hääleõigusliku valija. Kui kaks igast kolmest
annavad oma hääle Mare Käpale või Tõnis

Blankile, on neil väga suur võimalus osutuda
valituks. Tõnis ja Mare on ja jäävad Kehtna
inimesteks, kelle poole saame alati pöörduda.
Oleksid nad praegu Riigikogus, küllap jäänuks
olemata praegune jäme maainimeste paljaksriisumine Lacto piimavabriku poolt, küllap oleks
lahendatud Kehtnassse kultuuri-ja noortemaja
ehitus kasvõi uhke mõisahoone tagasiostmise
teel.
Tuleme valima, usaldame omi ja hääletame
Tõnise ja Mare poolt. Teeme ajalugu ja viime
kehtnalase Riigikokku!

kontor Tallinnas. Liidu liikmeteks on erinevad
ühistud ja keskühistud (enamus põllumajanduse
ja maaga seotud) üle Eesti. 2000. aastast kutsuti
mind tööle Eesti Põllumajandustootjate Keskliidu
tegevdirektoriks. Möödunud suvel kuulutati
välja konkurss Maaelu Edendamise Sihtasutuse
juhatuse liikme kolmele kohale. Tootjate õhutusel kandideerisin ja osutusin üheks valituks.
Tegevusvaldkond on endiselt maaelu ja põllumajandus: anname tootjatele laene ja vajadusel
ka tagatisi.
Peale põhitöö tuleb täita ka mitmeid muid
ülesandeid: Kehtna vallavolikogu esimees, Rapla
Omavalitsusliidu volikoguesimeeste kogu
esimees, Eesti Maarahva Kongressi kaasesimees, Presidendi Akadeemilise Nõukogu
maaelu- ja tasakaalustatud arengu komisjoni
liige, Hoiu-laenuühistute Hoiuste Tagamise
Fondi nõukogu esimees, Kehtna Hoiulaenuühistu juhatuse liige, Kehtna Esinduskogu
liige.
Olen Kehtnasse rajanud oma kodu, siin on
täisealiseks saanud minu kaks poega Pent ja Pärt.
Abikaasa Aino töötab arstina Rapla haiglas.
Huvialadeks on teater, muusika (sai kunagi
ka ise Kehtna operetis kaasa löödud ja koorides
lauldud), matkamine-reisimine, …. – kui vaid
aega rohkem oleks.

Suheldes väga paljude ettevõtjatega,
omavalitsuste esindajatega on järjest rohkem
süvenenud arusaam, et Eesti rahvas vajab
rahvuslikku kokkulepet, mis fikseeriks põhiseisukohad maaelu, eestluse elujõu ja pikaajalise
majandus-arengu kohta. See mõte öeldi välja juba
esimese Eesti Maarahva Kongressi ettevalmistamise ajal 1993.aastal. Aeg on küps – see lepe
tuleb teoks teha. Lepe peab olema sõltumatu
poliitilistest tõmbetuultest.
Tuleb väärtustada ja parandada elukvaliteeti
maal. Tuleb peatada koolide-haiglate-kaupluste
sulgemine maal. Hariduse andmine on riigi kohus
ja seda ainut valla kanda jätta või tasuliseks
muuta ei tohi.
Maaelu ja põllumajandus on mitmeotstarbeline (multifunktsionaalne), see ei ole pelgalt toidu
ja sööda tootmine, see on sotsiaalprobleemide
lahendamine, tööhõive tagamine, kultuuri
säilitamine ja edendamine, riigi strateegilise
julgeoleku tagamine, kohaliku omavalitsuse
tulubaasi suurendamine jne. Mujal ilmas on
sellest aru saadud ja riigid maksavad maamehele
toetusi. See on ühtlasi ka (linna)tarbija toetus –
et toit odavam oleks.
Riigikogus olles tahaks loomulikult kaasa
aidata maaelu ja omavalitsuste probleemide
lahendamisele: jagada õiglasemalt ühiskonna
hüvesid maa ja linna vahel, kasutada maaelu ja
põllumajanduse arendamiseks riigikaitsekulutustega samaväärset osa sisemajanduse
koguproduktist, mitte erastada riigile strateegiliselt tähtsaid objekte – sadamad, lennujaamad,
elektrijaamad, jt., suurendada omavalitsuste
tulubaasi, tugevdada külaelu, mitte müüa maad
välismaalastele. Igas Eesti nurgas peavad olema
võimalused inimväärseks eluks, peab olema
kättesaadav arstiabi.
Loomulikult toetan Rahvaliidu põhiseisukohti, mis puudutavad meie igaühe sissetulekuid
– suurendada tulumaksuvaba miinimumi 2000
kroonini kuus, anda täiendav maksuvabastus
sõltuvalt laste arvust peres, tõsta pension 50%ni keskmisest palgast.

Elust-olust
Kümmekond aastat tagasi valati Eesti üle
reformidega: omandireform, maareform, põllumajandusreform jt. Segadust kui palju, kuid
tulemuseks – maaelu ja põllumajanduse allakäik.
Põllumajandus on viimase kümnendi jooksul
kõige rohkem kaotanud valdkond üldse.
Ühepoolse avatuse poliitika tulemused on olnud
jõukohased vähestele.
Ei saa öelda, et ümberkorraldusi poleks vaja
olnud, kuid nende läbiviimine kiirustades,
uisapäisa, liialt idealiseeritult, mõtlemata
tulemustele – polnud õige tee. Maamees vajab
aega atra seada. Jõudmata eelmistest reformidest
toibuda, tuli uus laine: politsei-, tervishoiu-,
hariduse- ja haldusreformid.
Rahvas on reformidest väsinud. Juba selle
sõna kuulmine tekitab mõnes allergiat. Kui palju
on neid, kes on tulemustega rahul? Maa
võsastub - seda nii otseses kui ülekantud
tähenduses.

Jaak VITSUR

Olen valmis vastama teie küsimustele
kohtumistel või telefoni teel.
Teie mõistvale suhtumisele ja aktiivsusele
lootes

Tõnis BLANK

Valimised
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Riigis on kord käest ära!
astumises ja õiglases karistamises. Selle saavutamiseks kehtestame poliitilise vastutuse
seaduse, mis määrab korruptsiooni, tegevusetuse
ja omakasu eest poliitikutele ranged karistused;
- Karmistame korruptsioonivastaseid seadusi.
Anname politseile ning prokuratuurile piisavalt
vahendeid korruptsiooniga, eelkõige poliitilise
korruptsiooniga, võitlemiseks.
- Ühesugused reeglid peavad kehtima kõigile.
Ei saa olla võrdsematest võrdsemaid. Seadusi
peab rakendama kõigi suhtes ühetaoliselt,
tegemata erandeid isikute positsiooni või riigi
suutmatuse tõttu. Iga kurjategija peab teadma,
et tema teole peab järgnema õiglane karistus.
Nõrk riik saab olla vaid nende huvi, kes
tahavad meie kõigi ühist vara riisudes rikastuda.
Tulemas on valimised. Igaüks peab langetama
otsuse erinevate suundade ja arusaamade vahel.
Res Publica ilmavaade on hooliv konservatism ja
meie poliitika kesksed märksõnad on inimkesksus
ning tulevikkusuunatus.

Taavi VESKIMÄGI,
Res Publica
Res Publica loosung Riigikogu valimistel on
“Vali kord!”. Mida see tähendab? See tähendab
lihtsat, tugevat ja moraalset riiki, nulltolerantsi
kuritegevusele, kiiret majanduskasvu, haritud ja
elutervet rahvast, võitlust vaesuse ja
kihistumisega, rahvuse püsimajäämise tagamist.
Eesti vajab korda ja korrastatust, tänane
olukord ei ole rahuldav. Korralageduse
tingimustes ei saa elada. Kord on igasuguse
eesmärgistatud tegevuse ja arengu eeldus. Kord
tähendab ausaid mängureegleid, ausat vaadet
tulevikule, hoidumist populismist ja selgeid
kavasid, mida arendada, mida muuta ja mida
hoida. Kord on ka sallimatus omakasu, valetamise
ja rumaluse suhtes.
Oleme tervikvaade avaliku võimu teostamise
eesmärkidest ja tegevustest aastatel 2003-2007
koondanud 48 leheküljelisse valitsemiskavasse.
See on sisuliselt esmakordne kui üks poliitiline
erakond tuleb enne valimisi välja tervikvaatega
Eesti elule järgmiseks neljaks aastaks. Senini on
Eesti erakonnas keskendunud üksikküsimustele,
lubades tõsta inimeste palkasid 9000 kroonini või
vähendada tulumaksu määra. Sellise poliitika
heaks näiteks on Reformierakonna koalitsioonileping Keskerakonnaga, kus Eesti elu korraldamise alused on pandud paika kolmel lehel.
Tahaksin tuua alljärgnevalt välja mõned
aspektid meie valitsemiskavast järgmiseks neljaks
aastaks.
Me võtame suuna sellele, et haridus muutuks
oluliselt lapsekesksemaks. Meid on vähe ja me ei
tohi kaotada ühtegi annet. Selleks seame sisse
arengukava igale Eesti lapsele. Me hindame, et
meie haridusdoktriini rakendamisel suudame me
väljalangevust koolidest vähendada minimaalselt
30 %.
Tahame tagada sajale andekamale Eesti
noorele igal aastal riigi toel õppevõimaluse
maailma tippülikoolides. 2007. aastaks soovime
viia teadus-ja arendustegevuse osakaalu
rahvuslikust koguproduktist 1,7 %-ni tänase 0,7
asemel.
Tõstame tulumaksuvaba miinimumi 2000
kroonini jättes kõikidele inimestele 3120 krooni

raha rohkem kätte. Võtame sihiks muuta alampalk
maksuvabaks. Sellest võidavad vormiliselt
ühevõrra kõik maksumaksjad, kuid sisult aitab
see eelkõige väiksema sissetulekuga inimeste
vaesusriski leevendada.
Karmistame kuni eluaegse vangistuseni
karistusi uimastikuritegude, samuti isikuvastaste
kuritegude eest juhul, kui ohvriks on laps ja
taastame kriminaalkaristuse raskete isikuvastaste
kuritegude ettevalmistamise eest. Meie eesmärk
on vähendada varimajanduse osakaalu 35 %
võrra.
Viime ellu 4 suuremahulist terviseennetusprogrammi: südameveresoonkonna haiguste
ennetamine, traumade vähendamine, AIDSi
ennetamine, eelduste loomine terve lapse sünniks
ning tingimuste loomine lapse tervise
säilitamiseks ja igakülgseks arenguks. Vaatame
üle ravimite piirhindade määramise põhimõtted,
lähtudes patsientide tegelikest võimalustest
ravimikulusid katta.
Me kustutame osa või kogu õppelaenu
noorele emale; kahekordistame põllumajanduse
innovatsiooniks mõeldud vahendeid, suurendame kaitstavate metsade osakaalu 25%ni
metsamaast jne.
Kõigi nende eelnevalt loetletud eesmärkide
ja tegevuste saavutamine muutub mõttetuks kui
riik ei toimi rahuldavalt ja inimeste huvides.
Inimesed ei usalda täna riiki. Riik ei ole rahvale
eeskujuks, ja seda just paljuski tänaste
võimulolijate tegevuse tulemusena.
Res Publical on ideaalid ja me tahame need
muuta tegelikkuseks. Meie ideaaliks on tugev,
lihtne ja moraalne riik. Kõige lihtsamalt tähendab
see, et:
- Riigikokku peavad pääsema kõige usaldusväärsemad kandidaadid, kes saavad valimistel
kõige enim hääli;
- Riik peab olema säästlik ning inimestele
eeskujuks. Selleks kaotame poliitikute ja
tippametnike esinduskulud, korterihüvitised ja
luksuslikud ametiautod. Võtame vastu valitsemiskulude kokkuhoiu seaduse, et pidurdada
valitsussektori ja bürokraatia pidevat paisumist;
- Paneme poliitikud reaalselt vastutama.
Poliitiline vastutus peab väljenduma toimetulematu või vääralt käitunud poliitiku tagasi-

KSK KESPO
KESPO-klubi korraldas oma esimese
karikavõistluse lauamängude sarjas.
Eestvedajaks väsimatu lauamängudespets Valter
Viisut.
Võistlus toimus Café OLEE-s ning mängiti
lauakahevõistlust – iga vastasega kaks ringi
males ja kabes. Karika võitis Valter Viisut 14,5
punktiga. Järgnesid 13,5 p. Aimur Pailk ja 10,5
p. Jaan Sulg.

KSK KESPO
JA KORVPALL
Kehtnas on mängitud korvpalli hästi ja
Kehtna poised ning tüdrukud paistnud silma
erinevatel tasanditel. Kahjuks on viimased 10
aastat meeste korvpall Kehtnast kadunud koos
siin mänginud meestega – mängitakse erinevates
koosseisudes maakonna teistes klubides.
AS REY toetusel püüame taaskäivitada
meeste korvpalli Kehtnas. Üheks eestvedajaks
on saanud Marko Karjus. Kuigi oleme lülitunud
Rapla Maakonna sarjadesse ei saa kiidelda
tulemustega, kuid … küll need tulevad, kui tegijaid
ja tahtmist on. Neid on. Kui nüüd veel saali ka
saaks!

Gunnar KURE
Järgmises lehes: “KESPO tutvustab”
Sellise pealkirjaga artikli leiate mitmes
järgnevas Kehtna valla lehes. Loodame teenekate
spordisõprade meenutustest tuge noortele
spordiga sinasõpruse loomisel. Teisalt tahaks
noortele näidata, et nende emade-isade põlvkond
on olnud väärikas – ka spordirindel. Ehk sunnivad
näiliselt kuivad numbrid läbi võrdluse noort
põlvkonda suhtuma vanemasse generatsiooni
veidi suurema respekti ja austusega!
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Kehtna HLÜ

KEHTNA HOIU-LAENUÜHISTU JUUBEL
Hoiused Kehtna HLÜ-s 1998-2002
(tuhat krooni)
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Meie kohalik pank –
hoiu-laenuühistu
on kümne aastane
Uskumatu, kui kiiresti aeg lendab.
1993.aasta 09. veebruaril toimus Kehtna
tehnikumi saalis õigustatud subjektide
üldkoosolek, kus kinnitati suurmajandi
reformikava. Otsusest võib lugeda ka: lugeda
Kehtna ST lõppenuks sellest päevast, kui Hoiulaenuühistu alustab tegevust.
Seega määrati majandi õigusjärglaseks, kelle
kaudu hakkasid hiljem toimuma kõik reformitava
varaga seotud tehingud – hoiu-laenuühistu
(HLÜ). Kõik, kes soovisid, võisid astuda ühistu
liikmeks.
Majandi lõpp-bilanss koostati 15.veebruari
seisuga.
Tegelik reform algas varem. Osa majandi
tervikvarasid anti riigi korraldusel üle juba 1992.
aasta oktoobris ja jätkus nüüd reformikomisjoni
otsuste alusel veel väga pikka aega. Algselt oligi
HLÜ-s rõhk reformiküsimuste lahendamisel.
Töötasime kolmekesi: Uno Tinits, Heili Kaljuste
ja allakirjutanu. Tööd reformivara jagamiselvormistamisel ja õiguste kaitsmisel kohtus oli
meeletult palju. Kahjuks mitte kõik, kes algselt
said vara, ei kasutanud seda heaperemehelikult.
Tekkis probleeme vara eest tasumisel, nii et tuli
hakata seda sunniviisiliselt tagasi võtma.
Kohtutee tuli jalge alla võtta vist ligi viiskümmend
korda (lugemine läks peale neljakümnendat
sassi). Läbi sai käidud kõik kohtu instantsid
kuni Riigikohtuni välja. Kõik protsessid HLÜ
võitis.
Varade tagasinõudmisel tekkis ka kriitilisi
momente. Lellapere suurfarmist loomade
äratoomise ajal kutsus farmi toonane uus omanik
kohale Jäägrikompanii sõdurid, kes kaitsesid lauta
püssidega. Palju ei puudunud, et kuulid oleks
lennanud.
Suures osas laabus töö siiski rahulikult.
Kohe alguses sai hakatud tegutsema ka kohaliku
minipangana – andma ühistu liikmetele laene,
tegema pangaülekandeid ja muid seadusega
lubatud tehinguid. Samal 1993.a. veebruarikuul
ilmus Eesti Panga määrus, mis reguleeris hoiulaenuühistute tegevust. Määrus kehtestas ka
selle, et hoiu-laenuühistu vajab Eesti Panga

tegevusluba ja et minimaalne osakapital
alustamiseks peab olema 200 000 krooni. Tol
hetkel ei olnud kohe võimalik nii suurt osakapitali
liikmetelt kokku saada ja ühiselt sai muudetud
ühistu nimi – 29.04.93.a. registreeriti
ettevõtteregistris Kehtna Ettevõtluse Arendusühistu. Sisu ja tegevus jäi ikka samaks, mis algselt
planeeritud.
Aastad läksid. Tasapisi ühistu kasvas, liikmeid
tuli juurde, laenuportfell suurenes. Ka osakapitali
saime nõetele vastavaks ja alustasime pangast
tegevusloa taotlemist. Selle kadalipu läbimine
osutus aga arvatust märksa raskemaks. Tundus
nagu ei tahetaks hoiu-laenuühistu tegevuseks
luba üldse anda. Lõputult leiti põhjendusi asja
venitamiseks. Võõrastemaja Varjula, mis kuulus
ka ühistule, tuli eraldi tütarettevõtteks teha.
Lõpuks, 1998.a. algul oli ihaldatud paber käes.
Kehtna oli teine hoiu-laenuühistu vabariigis, kes
selle litsentsi sai.
Ülevaate liikmete arvu kasvust, välja antud
laenudest ja hoiustatud summadest annavad
lisatud tabelid. Niinimetatud võõrkapitali all on
mõeldud rahasid, mis ei ole saadud liikmete käest
ega ühistu majandustegevuse tulemusena, vaid,
mis on saadud abina Phare mikrokrediidi projekti
raames ja laenuna Maaelu Edendamise Sihtasutusest. Jõudsalt on viimastel aastatel
kasvanud tähtajaliste hoiuste maht – ju
usaldatakse ühistut.
Kui me Kehtnas alustasime, siis oli Uno Tinitsa
soovunelm, et ühistul peaks olema laenuportfelli
maht 5-6 miljonit. Nüüd on see unistus täitunud,
välja antud laenude maht on 5,65 miljonit krooni.
Samas on nõudmine laenurahade järele pidevalt

1998

1999

2000

2001

2002

Tähtaj. hoiused

50

236

337

467

560

Nõudm. hoiused

68

412

429

356

348

suurem, kui ühistu rahuldada suudab. Eks ajame
ikka seda Eesti asja edasi ja üritame leida
kaasatud vahendeid, et olla kohalikele ettevõtjatele toeks.
2000.aasta suvel hakkas kehtima HLÜ seadus
(senise panga määruse asemel), mis sätestas
HLÜ-de miinimumosakapitaliks juba 500 000
krooni. Ka see nõue on Kehtnas täidetud, meie
ühistu osakapital on 994 000 krooni ja omakapital
2,9 miljonit.
Aktiivselt tegutsevaid hoiu-laenuühistuid on
Eestis kümmekond, kes on liitunud Hoiulaenuühistute Liitu. Liidu kõrval eksisteerib ka
Hoiuste Tagamise Fond, mis garanteerib ühistute
poolt võetud hoiused ja deposiidid, nii nagu
suurtes pankadeski see korraldatud on.
Kehtna Hoiu-laenuühistu ei kavatse saavutatud
tasemele puhkama jääda, vaid üritab koos teiste
ühistutega leida variante, kuidas rohkem raha
maale tuua.
Kui ühistu aastaaruanne auditeeritud saab, siis
teeme juubelipeo kah.

Tõnis BLANK,
HLÜ juhatuse liige

Laenud Kehtna HLÜ-s 1998-2002
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Euroopa Liit
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EUROOPA LIIT
Euroopa Liit – erinevad võimalused suurtele ja
väikestele majapidamistele
Euroopa liidus väheneb lõhe rikaste ja vaeste
vahel
Euroopa Liidu majanduspoliitika üks
tähtsamaid eesmärke on ühtlustada keskmist
elatustaset ja saavutada kõigi liikmesriikide
sisemajanduse kogutoodang ühe elaniku kohta
vähemalt 75% liidu keskmisest tasemest.
Eesti sisemajanduse kogutoodang oli 2000.
aastal 37% liidu keskmisest tasemest.(Eurostat)
Järelkult kuulume piirkonda, millele laienevad
üldist arengut soodustavad toetused.
Eesti Majanduse Instituudi vanemteadur Teet
Rajasalu: “Üldiselt kasvab maailmas lõhe
rikkamate ja vaesemate riikide vahel, harv erand
on Euroopa Liit, kus riikidevahelised erinevused
elatustasemes ühtlustuvad” (Minpress 4.07.01.)
Ka Eestis suureneb lõhe vaesemate ja
rikkamate elanike kihtide vahel. Näiteks oli
põllumajanduses töötavate inimeste palk 1994. a
720 krooni, 2001. a 2 500 krooni riigi keskmisest
madalam.
Euroopa ühe vaesema riigi Iirimaa sisemajanduse kogutoodang ühe inimese kohta oli enne
liitumist võrreldes Euroopa Liidu keskmisega
(100%) 1985. a 60% ja 2000. aastal 118%. (G. Ennis
ELi tw. projekti ekspert)
Põllumajanduse sissetulekud suurenevad
ilma toetusteta 1,5 korda
Elatustaseme tõusu tagavad Euroopa Liidu
maksujõuline turg, stabiilne majanduskeskkond
ning tootmise arenguks antavad investeeringute
toetused.
Euroopa Liidus on tootjale makstav põllumajandussaaduste hind maailmaturu hindadest
kõrgem: teravili keskmiselt 1,2 korda, piim ja
noorveiste liha keskmiselt 1,5 korda. Kõrgem hind
tagatakse turutoetustega, see on turult ülejääkide
kokkuostuga, eksporditoetustega ja kvootidega.
Eesti tootjahinnad on maailmaturu hindade
tasemel ja perioodiliselt isegi madalamad. Näiteks
langesid 1998/99. a majanduskriisi ajal
piimahinnad Eestis 40-50 s/kg alla maailmaturu
hindade taset ning põllumajanduse sissetulekud
vähenesid 40%, samal ajal Euroopa Liidus ainult
4%.
Euroopa Liiduga liitumise korral suurenevad
põllumajanduse sissetulekud ilma toetusi
arvestamata keskmiselt 1,5 miljardit krooni, mis
on sama palju kui tehti põllumajanduse
põhivaradesse investeeringuid kokku viimase
viie aasta jooksul.

Põllumajanduse ja maaelu arengu
toetused Euroopa Liidus
Euroopa Liidus makstakse põllumajanduse ja
maaelu toetusi neljal erineval viisil:
1. Turutoetused, võrdsel alusel (100% liidu
tasemel) liikmesmaadega, 2004. a 360 miljonit
kooni, 2006. a 560 miljonit krooni. Turutoetused
tagavad kõrgema hindade taseme, stabiilsuse ja
sissetulekute suurenemise ülaltoodud lõigus
näidatud tasemeni.
2. Otsetoetused, 25% liidu tasemest, 230
miljonit krooni 2004. a ja 330 miljonit krooni 2006.

a.

hinnangute järgi 35 000 kroonini aastas.

3. Maaelu arengu toetused, liidu tasemega
võrreldes 150%., 2004. a 315 miljonit krooni, 2006.
a 725 miljonit krooni. Toetusi makstakse väikese
sissetulekuga taludele 15 640 krooni (1000 eur)
aastas, ELi keskkonna ja tootmise hügieeninõuete
täitmise, maastikuhoolduse ja väheviljakate
põllumaade metsastamise eest. Toetuste
maksmisel ei nõuta taluniku rahalist panust ja
osalust projekti finantseerimisel.
4. Põllumajanduse, toiduainetööstuse,
maaettevõtluse ja külade arengu investeeringutoetused, liitumiseelsel perioodil 455 miljonit
krooni aastas. Toetuste maksmisel kasumit
tootvasse ettevõtluse arengut toetavatesse
investeerimisprojektidesse on nõutav 50%
omafinantseerimine ja kasumit mittetootvasse
projektidesse 25%.

Kvootidest ja teistest avalikkuses
üledramatiseeritud probleemidest

Kellel on õigus saada toetusi?
Turutoetusest saavad osa hinna kaudu
majapidamised, kus turustati põllumajandussaadusi, mille hinnad Euroopa Liidu hindadest
madalamad (piim, noorveise liha).
Otsetoetustest saavad peamise osa
majapidamised, kus kasvatatakse teravilja, noorja lihaveiseid.
Maaelu arengu toetusest saavad suurima osa
väikese sissetulekuga talud, kellele makstakse
viie aasta jooksul ühekordse ja lihtsa projekti
alusel 1000 eurot aastas. Toetust saavate
majapidamiste suuruse ülempiir ei ole veel
lõplikult kokku lepitud. Esialgsete hinnangute
kohaselt võiks selleks piiriks olla netokäive kuni
250 000 ja lisandväärtus (palk+ kasum+ põhivara
kulum) alla 100 000 krooni aastas. Esialgsete
hinnangute alusel on selles suurusrühmas enam
kui pool PRIA registris olevatest majapidamistest.
Toetust taotlevad majapidamised peavad
olema kantud äriregistrisse ja enne tegevuse
alustamist registreeritud kohalikus maksuametis.
Ebapädevad kritiseerijad eksivad, kui nad
hindasid eelnimetatud toetust tühiseks.
Analüüsid näitavad, et Eestis on ligi poole
majapidamiste ettevõtjatulu inimese kohta
keskmiselt 30 000 krooni aastas.
Sellest toetuse liigist on võimalik saada veel
maastikuhoolduse, ELi keskkonna- ja farmide
hügieeninõuete, ebasoodsates tingimustes
tootmise, ohustatud loomatõugude, ja
väheviljakate põllumaade metsastamiseks.
Investeeringute toetuste saamise võimalused
ja kord on analoogsed SAPARDiga. Peale
liitumist Euroopa Liiduga SAPARDi meetmed
asendatakse riikliku arengukava (RAK)
meetmetega.

Kokkuvõtteks
Põllumajanduse toetused suurenevad
liitumise korral (arvestamata turuhinna toetusi)
võrreldes 2001. aasta tasemega keskmiselt ligi 3,5
korda. 2001. a oli toetus ühepõllumajandustöötaja
kohta 10 400 krooni, millest peamise osa said
teravilja ja piimakarjakasvatajad. Peale liitumist
Euroopa Liiduga suurenevad toetused ühe
põllumajandustöötaja kohta Euroopa Komisjoni

Piimakvootide suurendamine on oluline
tulevikus peamiselt tööhõive ja maakasutuse
seisukohast. Maksimaalse taotletud kvooditaseme 900 000 tonni saavutamiseks on vaja teha
senisega võrreldes kolm korda suuremaid
investeeringuid kümne aasta jooksul. 2002. a
täidab Eesti ca 83% seni pakutud kvoodist.
Enamik kandidaatriike, sh Eesti on taotlenud enam
kui 50% nn “tühja kvooti”.
Levinud on samuti väär arusaamine, nagu
muutuks Euroopa Liidus olles kõik tingimused
rangemaks. Toidu ohutust, hügieeni, loomade
heaolu, keskkonnakaitset jt seadused vastavad
liidus kehtivatele ja siin uusi üllatusi ei pole vaja
karta.

Põllumehe võit ei tähenda tarbija
kaotust
Eesti Konjunktuuriinstituudi uuringute ja
hinnanute järgi sõltub toiduainete hind tarbija
ostujõust. Seda kinnitavad ka Euroopa Liidu
kogemused: riikides, kus sisemajanduse
kogutoodang ühe elaniku kohta on kõrge, seal
on ka toiduainete hinnad võrreldes Euroopa Liidu
keskmisega, mis on võetud 100%, samavõrra
keskmisest kõrgemad.

Toiduainete hinnad
ELi keskmise suhtes SKT ühe elaniku
kohta
Taani
128
120
Iirimaa
111
118
Soome
112
103
Hispaania 82
81
Portugal 83
74
Eesti
68
37
Läti
58
29
Norra
154
…..
Euroskeptikute poolt levitatud hirmud seoses
liitumisega toimuvatest hindade tõusust on
väljamõeldis, millel puudub nii teoreetiline kui ka
praktiline alus. Lihtne aritmeetiline tehe näitab
seada, et põllumajandussaaduste hindade alla
surumisest ei ole võitnud tarbija vaid vahendaja.
Juhul kui Eesti rukkikasvataja saaks Saksamaa
hinna, mis on ¼ võrra Eesti hinnast kõrgem ja
võttes arvesse, et teravilja hinna osatähtsus
leivas on ainult 1/8, oleks tooraine hinnatõusust
tingitud kulutuste kasv 1/32 ehk ~3%.
Vahendajate kasu näitab toiduteravilja ja leiva
hinna kasvu võrdlus: toiduteravilja hind Eestis
jäänud viimase 5-6 aasta jooksul samale tasemele,
leivahind on samal ajal tõusnud keskmiselt 4-5
kr/kg ning on saavutanud Saksamaa hinna
taseme.
Seni Euroopa Liiduga liitunud riikide kogemus
näitab, et elanike jõukus ja ostujõud kasvavad
hindade tõusust kiiremini.

Ants LAANSALU,
Põllumajandusministeerium
Avalike ja välissuhete osakonna
nõunik
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Valimised

Mare Käpp
Eestimaa Rahvaliit
Saadikukandidaat nr 396
Kehtna vallas olen sotsiaalnõuniku ametis juba
10.aastat ja 9 kuud.Vald moodustati 1991.aastal,
mina asusin tööle 1992. aasta maikuus.
Päritolult olen põline tartlane, kuid minu
suguvõsa juured pärinevad Otepäält ja Pala
vallast.
Keskhariduse omandasin, aga sellest jäi mulle
väheseks. Tahtsin väga edasi õppida. Süda ihkas
maa ja põllumajanduse poole, eriti just loomade
poole, sest töötasin Tartu Rajoonidevahelises
Veterinaarlaboratooriumis, kus puutusin kokku
loomade haigustega. Tahtsin teadmisi haiguste
põhjustest, loomade pidamisest jne. seetõttu
asusin 1975.aastal õppima Eesti Põllumajanduse
Akadeemiasse, mille lõpetasin 1980.aastal
kaugõppe teaduskonnas zooinsenerina. Peale
lõpetamist töötasin Eesti Loomakasvatuse ja
Veterinaaria Instituudi Ilmatsalu Kalakasvatuse
Osakonnas vanem ihtüopatoloogina, kuni
suurema töötasu ja paremate elutingimuste
otsimine mind 1981.aastal Kehtnasse tõid. Siin
olin pikemat aega Lellepere suurfarmi juhataja.
Ametikõrgendust otsides asusin tööle Tartu külje
all asuvasse Kambja sovhoosi, kus olin
peazootehnik, vastutades kogu majandi
loomakasvatuse eest. Kambjast tulin tagasi
kodusesse Kehtnasse, sest abikaasa ei tahtnud
Kambjas elada. Siin leidsin töökoha Kehtna
Seakasvatuse Katsejaama juhatajana.
Pärast Eesti taasiseseisvumist hakati taastama
demokraatlikku halduskorraldust ja moodustama
valdu. Üks esimesi taastatud valdadest oli Kehtna
vald. Sel ajal oli vallavanemaks Silvi Ojamuru,
kes hakkas moodustama tugevatest naistest
vallavalitsust ja kutsus mind sotsiaaltööle,
tegelema laste, eakate ja puudust kannatavate
inimeste muredega. Töö osutus vägagi keerukaks
ja vajas uusi teadmisi, seetõttu oli vaja õppida.
Et täpselt teada saada, mida sotsiaaltöö endast
kujutab, sain tänu Silvi Ojamuru asjaajamisele
võimaluse õppida Rootsis, Värnamo kommuunis.
Enne seda oli vaja õppida rootsi keelt, sest see
oli kohustuslik. Olin kaks kuud praktiseerimas
Värnamos. Sain palju teadmisi sotsiaaltööst ja
palju sõpru Rootsimaalt. Olen selle eest väga
tänulik.
1995.aastal avati Tallinna Pedagoogilises
Seminaris sotsiaalhoolduse eriala. Asusin õppima
ja lõpetasin kooli, saades sotsiaalhooldaja kutse.
Aeg läks edasi, elu esitas uusi väljakutseid,
ametis olemine nõudis uusi teadmisi. Kui avati
Tallinna Pedagoogilises Seminaris sotsiaaltöötaja
bakalaureuse õpe, asusin sinna õppima 50
aastasena. Omandasin sotsiaaltöö kõrghariduse
diplomi 2002.a.märtsis. Seega on minu elu olnud
pidev õppimine. Õppimiseks olen valinud sellised
koolid, kus ei ole õppemaksu, seetõttu on ülikooli
uksed minu ees kinni jäänud ja kinni jäävadki,
sest magistriõppeks on vaja kolmkümmend kuus
tuhat krooni. Mulle ei meeldi laenu võtta.
Kõigile tahan öelda, pidevalt on vaja õppida,
sest elus ei saa mitte kuidagi teisiti hakkama. Elu
on ja jääb pidevaks õppimiseks. Kui ei saa ülikooli,
on olemas palju võimalusi end pidevalt täiendada
ja edasi arendada. Peab olema ainult tahtmist ja
pealehakkamist.
Olen abielus, kahe täiskasvanud poja ema ja
kahekordne vanaema, seetõttu tunnen ise hästi

perekonnaelu rõõme ja muresid. Oskan neist aru
saada, kaasa tunda, mõista ja lahendada. Minu
ülesanne on aidata abivajajat ja olen püüdnud
seda alati teha vastavalt võimalustele.
Olen kindlalt veendumusel, et naistel tuleb
Eestimaa elus senisest palju väärikam koht
saavutada ja naised suudavad Eestis teha rohkem
kui senini. Seetõttu olen ka naiste liikumise
eestvedaja ja juhin Rapla maakonna naisteühendust EPP alates 2002.a märtsist. Oleme
korraldanud erinevaid üritusi, et tuua inimesi
kodudest välja ja laiendada silmaringi. Tahame,
et meie korraldatud üritused aitaksid elu tunda
paremana ja elamisväärsemana.

Mispärast ma otsustasin nõustuda
ettepanekuga kandideerida Riigikogusse?
Lähtusin võrdsetest võimalustest. Miks on
ainult mehed Riigikogus? Kus on naised?
Riigikogus peaks olema rohkem naisi – arvan, et
ca 40%. Ühtlasi tunnen väga hästi kahte Eesti elu
valdkonda, maaelu ja põllumajandust ning
sotsiaaltööd maal.
Arvan, et need kaks valdkonda on Eestis
praegu vähe tähtsustatud ja tõsistes raskustes.
Tahan oma isikliku tööga Riigikogus saavutada,
et
- valitsus asuks senisest palju tõsisemalt
toetama maaelu,
- valitsus tegeleks palju rohkem perekonna ja
sotsiaalprobleemidega just külas, sest külas on
mured hoopis teistsugused kui linnas
Kuidas Kehtna valla inimestele on kasu minu
võimalikust tööst Riigikogus?
Kehtna vald on üks Eesti suurimaid valdu.
Kehtna mõis ja Kehtna suurmajand olid omal ajal
Eesti tähtsamaid. Riigikogu liikmena hakkan
kindlasti kasutama mulle Põhiseadusega
ettenähtud õigusi - algatan vajaduse korral uute
seaduste koostamise ja vanade seaduste
parandamise, esitan nõudmisi ja pärin aru
ministritelt. Tean, et Riigikogu liikmena on mul
küllaltki suur õigus mõjutada Eesti elu. Kehtna
valla puhul tahan jätkuvalt seista hea viie asja
eest:
- pidevalt kindlustada põllumajanduse riiklik
toetamine nii nagu seda tehakse kõikides
lääneriikides ja Ameerikas
- rangelt võidelda selle vastu, et eesti

põllumehi petaksid ja tüssaksid taolised sulid
nagu Rapla piimakombinaadi juhtumi puhul.
Välismaal päästab riik sellisel juhul hätta
sattunud võlausaldajad-piimatootjad välja ja
nõuab kõige karmimalt aru sulidelt. Lacto juhtum
oleks mõeldamatu Saksamaal või Ameerika
Ühendriikides. Eestis on põllumehest tehtud
igaühe lüpsilehm;
- suunata riiklikud ja Euroopa Liidu rahalised
vahendid külaelu arendamisse. See tähendab
teede, elektriliinide, vee-ja kanalisatsioonitrasside rajamist, koolide ja lasteaedade
ehitamist, tervishoiu arendamist küladest ja palju
muud. Euroopas mõistetakse, et inimväärne
eluviis on maal ja väikelinnades, mitte Aafrika
või Aasia moodi rahvast suurlinna urgastesse
kuhjates.
- esmatähtsaks pean uute töökohtade loomist
külas, ka siin tuleb Euroopa riikide eeskujul
kasutada riiklikke investeeringuid. Ei saa loota
ainult erasektorile. Kui külas on tööd, lahenevad
paljud sotsiaalsed probleemid iseenesest.
- võitlen noorte perede ja eakate inimeste
edasise toetamise eest. Kõrge eluiga peab olema
au ja väärtus, mitte karistus, nagu tänapäeva
Eestis. Palju lapsi peab olema rõõmu ja jõu allikas,
mitte hädade ja vaevade põhjustaja.

Miks peaksid Kehtna valla inimesed valima just minu Riigikogusse?
Ka välismaal püütakse valida parlamentidesse eeskätt kohalikke inimesi, kes kohalikke
muresid tunnevad ja lahendada aitavad.
Ameerika osariikideski valitakse senatisse ikka
kohalikke poliitikuid ja ärimehi, mitte pealinnas
töötavaid ajakirjanikke ja advokaate, kes ainult
valimiskampaania käigus valda või linna
sattuvad. Kui mind valitakse Riigikogu
saadikuks, siis luban, et hakkan korrapäraselt
vastu võtma kohalikke inimesi ja ettevõtjaid,
kasvõi oma kodus ja kuulan nende mured ja
ettepanekud ära.
Kui võimalik on tegelikult, et ma saan
Riigikogu saadikuks?
Riigikogu valimise seadust uurides ja
arvutades on tõenäoline, et kui kaks Kehtna valla
kolmest hääleõigusega valijast minu poolt
hääletab, saan ilmselt Riigikogu liikmeks.

Lasteaed, kultuur
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Kehtna lasteaias Siller
... oli POISTE
NÄDAL

lasteaiaõpetajad, et läbi viia üks tore ja mehine
mäng.
Poistenädalat kroonis diplom, mis anti igale
poisiklutile, just temale mõeldud heade
sõnadega.
Soovin teile õnnestumisi ja häid mõtteid
uuel saabunud lamba-aastal!

Imbi SAARE
Võilille rühma õpetaja

… ja
TÜDRUKUTE
NÄDAL

Millest küll on tehtud väikesed poisid?
Tiigrist ja konnast ja kutsika hännast!
Vaat, millest tehtud on väikesed poisid!
Nii on kirjas ühes vahvas ja tuntud lastelaulus.
Kas aga poisid on nende sõnade väärilised, seda
uurisime välja poistenädalal. Õnneks oli esimesel
poistenädala päeval ilm nagu muinasjutt ja soosis
igati meie tegemisi. Kolme vanema rühma
koostööna kerkis lasteaia sisehoovi kaks kõrget
kindlust, lumememm ehtsa porgandist nosuga ja
lumelammas kui 2003.aasta loom. Viimane sai tänu
söele selga ka musta kasuka.
Siis ootas noori tuisupäid võistluste kadalipp.
Kiirust, julgust ja tähelepanu jagus igale
pisipõnnile. Toreda ürituse lõpetas ühislaul.
Ühel päeval sai teoks huvitav ekskursioon
Kehtna Mõisa OÜ töökotta. Ühistu agronoom
Urmas Uustalu tutvustas lastele uut traktorit ja selle
juurde kuuluvat tehnikat - külvikut, atra, lumesahka,
uut ja uhket kombaini. Küll oli uhke tunne ronida
traktori või kombaini kabiini. Pärast oli pildiltki näha
kui väikesed olid lapsed kombaini kõrval, isegi
väiksemad kui kombaini rattad.
Suur tänu Kehtna Mõisa OÜ agronoomile
Urmas Uustalule, et ta leidis aega ja tahtmist
tutvustada meile nii huvitavat tehnikat.
Nurmenuku ja Naksitrallide rühmas toimus
mitmel päeval hoogne toksimine. Poisid olid
kodudest kaasa toonud päris ehtsad haamrid ja
nendega toksitigi valmis palju huvitavaid asju.
Rühmades oli pärast lastevanematele välja pandud
poiste kätetööd.
Nädala lõpus, reedel, olid oodatud võimlasse
Naksitrallide, Võilille ja Nurmenuku rühmade
lapsed. “Mehepojad” võistlesid kotijooksus,
topispalli tassimises, tõstekangi tõstmises ja veel
nii mõneski põnevas võistluses. Siis said sõna ja
tegevusvabaduse
kõikide
rühmade

Jaanuarikuu viimasel nädalal toimus
lasteaias tüdrukute nädal. Nädala jooksul
pöörati suuremat tähelepanu tüdrukute
tegemistele ja toimetustele.
Kolmel vanema rühma tüdrukutel oli
võimalus muinasjututoas kuulata, vaadata ja
lausa käega katsuda, mida kõike saab teha
lõngast, millised on vardad, heegelnõelad.
Lastele meeldis väga ka ise lõnga kerida. Teati
rääkida , et lõnga saab kerimiseks panna toolide
peale või kätega hoida, aga uudne oli lõnga
kerimine selliste vanade kerilaudade pealt, nagu
meil lasteaias on. Pärast valmistas iga
pisitüdruk endale lõngast lillekese.
Teisipäeva
hommikul
toimus
moedemonstratsioon. Tore oli tüdrukutest
mannekeene vaadata ja kuulata huvitavaid
kommentaare lasteaiaõpetajate poolt.
Mälestuseks jäi iga rühma mannekeenidest pilt.
Meeldiv oli Nurmenuku rühma laste
külaskäik Kehtna juuksurisse, kus lastele jagas
õpetussõnu juuste hooldamisest ja näitas,
kuidas juukseid pesta, lõigata ja soenguid teha,
juuksur Anneli Samon.
Võilille rühmas valiti rühma piiga, kelleks
osutus väga tasavägises võistluses Karin.
Rühmades jagus nädala jooksul toredaid ja
huvitavaid tegevusi tüdrukutele.
Nädala lõpetasime ühise diskoga
muusikasaalis. Iga tüdruk sai endale nimelise
medali. Medali tagaküljel oli märgitud iga
osaleja kohta head sõnad lasteaiaõpetajate
poolt.
Suur aitäh kõigile abilistele: juuksuritädi
Annelile, lastevanematele ja lasteaiatädidele,
kelle koostöö tulemusena saigi teoks üks selline
tore nädal.

Juta KÕRTSINI
* Täname Kristina Kizinat ja
Monica Merentsit Kehtna Majandusja Tehnoloogiakoolist meeldiva ja
huvitava hommikupooliku eest Kehtna
Lasteaias “Siller”.
Kullerkupu, Naksitrallide, Võilille
ja Nurmenuku rühmade väikesed ja
suured.

Mis tehtud,
mis teoksil
Eidaperes
Eidapere on väike koht oma argimurede
ja –rõõmudega. Et inimesed oma
argimured maha raputada saaksid,
otsime meiegi tegevust ja toimetamist
väljaspool koduseinu.
Millega me siis tegeleme ja millega on
võimalik liituda?
Kui oled tantsuhimuline, siis vastavalt eale
leiaksid tegevust kas laste, naiste või pensionäride rahvatantsurühmades.
Kui aga tahad peo- või seltskonnatantsuoskust lihvida, siis oled oodatud pühapäevaõhtustesse tantsutundidesse.
Lauluhuvilistele pakub laulmisvõimalust
lauluring (ehk kasvab kooriks!).
Näitemängutegijatele on näitering (laste ja
täiskasvanute). Teatrikuul on kavas kaks
näitemängupäeva – üks lastele, teine
täiskasvanutele.
Kui oled luulehuviline, tule luuleringi! Meid
on küll vähe, aga iga kuu teisel laupäeval on
videviku luuletund (algus kl 16).
Tahad olla terve ja figuurikas? Tule
aeroobikatrenni! Seltskond on mõnus ja treener
noor.
Aastaid on koos käinud kangastelgedel
kudujad. Ikka on kõik uued huvilised teretulnud.
Meie külas on väikeste lastega noori peresid
ja et neilegi tegevust leida, tuli eelmise aasta lõpus
kokku noorte perede ühendus.
Selle aasta alguses läks kenasti käima
pensionäride päevakeskus. Koos käiakse kord
nädalas. On tehtud jõukohast võimlemist,
mõõdetud vererõhku, kohtutud pr Mare Käpaga
ja plaanid järgmisteks kokkusaamisteks peetud.
Veebruari algul käivitus siidimaali kursus.
Agarate naiste algatusel kutsuti kokku Eidapere
Naisselts.
Teisipäeviti on võimalus kinos käia.

* Üritused
veebruarikuus

·

10.-15.veebruar Maalinäitus
21.veebruarVob.a.p. kontsert
22.veebruar Disko
24.veebruar Teeõhtu Henry Laksiga
* Et kontserdisaalist on saanud spordisaal,
siis treeninguajad on järgmised:
E võrkpall 15 – 18
T jalgpall 15-16.30
K jalgpall 15-20
N korvpall 15-18 ja 19.30-21
R lauatennis 15-17
L sulgpall, lauatennis 12-16
P tennis 10-15
Saali lubatakse ainult spordijalatsites, mis
on kaasas vahetusjalatsitena.
Ilusate kohtumisteni!

Helgi RANDLA
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Valla Vaatleja küsib: Kuidas
meie kandis koduarvutile
Interneti püsiühendust saada?
Vastab AS Eesti Telefon Raplamaa
kliendihaldur hr Jan PAEORG
Praegu on võimalused Kehtnas ja Kaereperes
interneti püsiühenduse saamiseks piiratud, kuid
töö probleemide lahendamiseks juba käib. Täna
töötab neis piirkondades ISDNi ja traditsioonilise
interneti püsiühenduse Atlas Status tooteid, mis
on ühendatud Raplas asuvatesse võrgusõlmedesse, kuid võrgu maht on praegu taoliseks
toodete transportimiseks ammendatud. Praegu
saame püsiühendustest pakkuda Eesti Telefoni
ja EMT ühist traadita internetti, mis võimaldab
fikseeritud kuutasu eest kasutada piiramatult
internetti kõikjal Eestis. Traadita internet on
suunatud eeskätt sülearvutite (läptop) ja
pihuarvutite (PDA) kasutajatele ning võimaldab
kasutada väga kiiret internetti läbilaskevõimega
kuni 2 megabitti sekundis WiFi (Wireless Fidelity)
levialades ning kõikjal üle Eesti väiksema
kiirusega internetti läbilaskevõimega kuni 54
kilobitti sekundis GPRS (General Packet Radio
Service) vahendusel. Traadita internetiühenduse
kasutamiseks on arvuti vaja varustada
raadiovõrgukaardi (WLAN) või ühendada GPRStelefoniga või lisada arvutile ainult WLAN/GPRS
võrgukaart. Traadita interneti liitumistasu on 118
krooni ning kuumaks kuni 31. märtsini 2003.a 300
krooni, alates 01. aprillist 2003 aga 495 krooni.
Lisainfot saab http://www.atlas.et.ee/tooted/
traadita_internet.html
Arvete vähendamiseks ja kulude kontrolli all
hoidmiseks võib praegu soovitada fikseeritud
kuutasu ning ilma minuti- ja kõnetasuta Atlase
sissehelistamisteenuseid. Näiteks teenuse Atlas
Surfi puhul maksab klient 5-75 tunni
internetikasutuse eest kuus 75-531 krooni (lisainfo
http://www.atlas.et.ee/tooted/atlas_surf.html).
Kulude vähendamiseks saab kasutada ka teenust
Atlas Boonus, mis võimaldab 50 krooni eest
kasutada interneti sissehelistamisteenust
tavapäraselt kuni 40% odavamate minutihindadega 20 senti päeval, 12 senti soodusajal ja
8 senti öösel. (Lisainfo http://www.atlas.et.ee/
tooted/koju_boonus901.html ).
Olukorra lahendamiseks ja Atlas ADSL
interneti püsiühenduste võimaldamiseks
Kehtnas ja Kaereperes on projekteerimisel RaplaKaerepere-Kehtna optiline kaabel, tänu millele
tekib selles piirkonnas võimalus Atlas ADSL
püsiühenduste kasutamiseks eeldatavasti juba
selle aasta sügisel. Atlas ADSL püsiühenduse
kuumaks on olenevalt paketist alates 345
kroonist, kliendi ADSL silla olemasolul
liitumistasu ei ole. ADSL leping sõlmitakse
kliendiga määramata ajaks ehk kliendil ei ole
kohustust teenust tarbida mingi kindla perioodi
vältel. Kuna telekommunikatsioonitehnoloogia
areneb väga kiiresti, siis ei ole end aastateks
konkreetse tootega sidumine mõistlik. Kliendil,
kes ei ole veel tänaseks soovi avaldanud liituda
ADSL toodetega, võiks seda siiski teha, sest
määravaks argumendiks ADSL võimaluste
loomisel on ka soovijate arv. ADSLi
liitumisavalduse saab esitada Atlase kodulehel
www.atlas.et.ee , tasuta kliendiinfo telefonil 165
või Hallo esindustes.

Teave

Metsamaaomanikud!
OÜ Metsakorralduskeskusel on valminud
metsamajanduskavad alljärgnevatele
maaüksustele:
Aadomäe, Ahekõnnu, Allepa, Allika, Asvi I,
Hiie, Kalda, Kaljula I, Kauge, Keldrimäe, KenniAnso, Kioleina-Veski, Kirnasoo, Kahensoo,
Koka, Koogimäe, Kopli, Kopra-Antsu, Kuivati,
Kukemetsa, Kungla II, Kungla IV, Kungla V,
Kureniidu I, Kutsari, Kutsari-Sepa, Kuusiku,
Künnimaa-Andrese, Laiakatku, Laianiidu,
Laugolepi, Lauri, Lauri-Vanakõrtsi, Leina-Mardi,
Loigu I, Loogamäe, Maasiksaare I, Mukre,
Mõisamäe-Altpere, Mõõla, Mõõla I, Mäe I,
Männiku, Niidre, Niidu, Niine, Niinemäe Metsa,
Nurme-Kivisilla, Okasmetsa, Otimardi II, Otsa,
Pajusaare, Papa, Penno, Piiri, Pilliste, Pilpa I,
Pohla, Põlma, Põlma-Uuetoa, Pähkli, Pärnavälja,
raudsepa, Remsi-Tõnise I, Roosma, Saare,
Saareoja I, Saku, Sarapiku, Sarapuu, Sauaru,
Saunamurru, Sepa-Jüri, Siili, Soone, Sulu, Tedre,
Telgi I, Tõnsu, Unikatsi, Uudismaa, Uustla, Uustla
I, Vanamatsi, Vanamatsi I, Vanatalu, Vee, Veski,
Vessematsi, Videviku, Välja, Välja-Kärneri,
Väljamäe, Väljaotsa I, Ülase.
Metsamaaomanikele väljastab kavad
piirkondlik metsaspetsialist pr Luule Spalle
vallamajas esmaspäeviti kl 9-16 (lõuna 12-13).

ÕNNITLEME!
LENNART LEPIKULT 80
Ajatiib päevi viib
haarab nädala aasta…
Justkui tuul sügiskuul
puudelt lehti viib kaasa.
Aastakümneteks põimib aeg
kiirelt aastaringid,
tagasi ainsatki päeva
ta eales ei kingi.

Armas hällilaps
LENNART!
Aastaid palju Sa näinud,
ära vaid kurvasta,
et nad on lennates läinud.
Uued päevad ja saabuvad
rutakalt Su õue,
päikestki toovad nad,
uusi rõõme Su põue!
Paljudeks aastateks
taevas jõudu Sul andku!
Muresid tõrju teelt,
rõõm oma tiivul Sind kandku.
Nooruslikuks jää kauaks veel,
naergi jäägu silmi!
Soovid need Sinule
olgu parimaks kingiks!

Lau, Ingliste ja Paeküla
pensionärid

Valtu Seltsimaja 80. tegevusaasta
avaüritusel 15.jaanuaril lustis ka
presidendipaar

Luule Bortnikova fotod

Politsei

Vanemkonstaabel
pr Mariann
KUUSMANN
annab aru

Möödas on kriitikavaba 100 päeva, mil asusin
tööle Teie valla vanemkonstaablina. Tahaks
jagada Teiega nüüd oma esimesi tähelepanekuid,
mis tööga seoses on tekkinud.
Suurem töö, millega sai alustatud ja mis
jätkub, on töö alaealistega. Ehmatas alaealistega
suheldes nende avameelsus selles, et suurem osa
noorukitest on suitsetajad - mõnel päevanorm
lausa 0,5 pakki päevas, suurem enamus oli
tarvitanud ka alkoholi, kes džinni, kes õlut. Vaba
aega on sisustatud Kehtna Põhikooli lõhkumise,
Kehtna lastepäevakodu katusel ronimise,
mänguväljakute lõhkumise ja sisutult jõlkumisega. Kui sai küsitud huvialade kohta ja
eelistuste pingerida, jäädi vastused võlgu,
tundub, et huvi oleks ainult piljardit ja keeglit
mängida, kuid nende tegevuseks Kehtnas
võimalused puuduvad.
Jõulukuul ehiti kõigi kehtnalaste rõõmuks
kuusk - seda ainult mõneks päevaks, sest kohe
ilmusid ka pisikesed huvilised, kes pimedas kuuse
otsa ronisid ja lambid oma tarbeks pesadest välja
keerasid - kellel oli tahtmine endale värvimuusikat
teha, kes võttis lambid niisama - igaks juhuks ja
kes peksis pirnid samas vastu kive puruks vaheldus missugune! Kui suuremad poisid ise
kuuse otsa ronida ei viitsinud, siis telliti pisikestelt
poistelt teenust - üks pirn ja vastu saad kaks
suitsu - äriplaan missugune! Nüüd peavad
vanemad oma rahakotti kergendama ja see summa
ei ole mitte väike. Olge head ja küsige ikka oma
lastelt, kui nad võõraid asju koju toovad, et kust
kohast see ka pärit on, tihti aitab juba alguses
informatsioon asja päritolust suuremat
pahandust ära hoida.
Peresisene vägivald - valus teema, millega pea
iga päev Kehtnas tööd tehes kokku puutun.
Tagajärg - lapsed kodust lennus, abikaasa sinised
silmad, toiduraha ei sentigi ja põhjus - pereliikme
või -liikmete alkoholilembus. Tööd saab nii
politsei kui Kehtna Vallavalitsuse sotsiaaltöötajad. Abi minnakse ju küsima alles siis, kui
millegi eest enam süüa osta ei ole, või kui kooselu
on päris võimatuks muutunud.
Veel tahaks kõikidele südamele panna - kui
me ise oma vara eest hoolt ei kanna, siis ei tee
seda meie eest küll keegi. Ärge tehke kurikaelte
tööd lihtsamaks! Lukustage ikka oma maja ja
muude hoonete uksed, ärge jätke ahvatlevaid
asju (mobiiltelefonid, magnetofonid, mapid jne)
autodesse ja ärge tooge võõraid oma kodudesse,
mis sest et viina on kambakesi mõnusam visata.
Ja olgem abivajaja suhtes abivalmis - me keegi ei
tea, millal ise abi vajame!
Seekord aitab, järgmisel korral teised
tähelepanekud. Kui kellelgi on midagi südamelt
ära rääkida või niisama infot anda, olete alati
teretulnud. Konstaabli ruumid on Kehtna
lasteaiaga ühes majas ja telefon on 75 141 või
051 48 819.
P.S Kui keegi saaks mulle annetada
metallist kapi või seifi, oleksin väga tänulik.

* Kehtna valla konstaabel Jaak Matkur võtab
kodanikke vastu Kehtna lasteaia majas asuvas
konstaablipunktis (ambulatooriumi endised
ruumid) KOLMAPÄEVITI kl 15-17. Tel 75 141
või 051 44 042.

Politseiteated
Ajavahemikus november 2002 kuni jaanuar
2003 Rapla Politseiprefektuuris registreeritud
sündmused:
* 2002.a jooksul on Kehtna alevikus Kooli
tänavas V.P. korduvalt tapmisega ähvardanud
oma alaealist kasupoeg P.P.-d, juunis 2002.a
püüdis uputada vanni ja 19.11.2002.a kirvega
lüüa, seega on alust olnud karta ähvarduse
täideviimist.
* Oktoobris ja septembris 2002.a Kehtna
Põhikoolis alaealine V.G. peksis alaealist R.A.
rusikatega keha piirkonda ja nõudis viimaselt
võlgu oleva 100 krooni maksmist. Oma tegevusega pani V.G. toime oma tõelise õiguse
teostamise ebaseaduslikus korras, milline oli
seotud vägivallaga.
* Aprillis 2002.a. - 15.08.2002.a kasvatas M.V.
ebaseaduslikult oma ajutises elukohas Kehtna
vallas Lelle alevikus Viljandi mnt seitset
kanepitaime.
* Septembris-oktoobris 2002.a on toime
pandud metsavargus ebaseadusliku raie teel
Kõrbja küla Kaasiku maaüksuse kinnistul nr.6982.
Kahju 65 756 krooni.
* 01.01.2001.a. - 22.10.2002.a varastati M. M.le kuuluvast Valastupere kinnistu metsast ca 300
tm metsamaterjali. Vargusega tekitati varalist
kahju ca 300 000 krooni väärtuses.
* 01.11.2002.a Keava alevikus süttis põlema
OÜ Keava Liimpuit tootmisruumis saepuru
eraldusfilter, mis põlengu tagajärjel hävines.
Kahju 600 000 krooni.
* 15.11.2002.a. kl. 02.39 on sisenetud akna
lõhkumise teel Ingliste külas Rapla Tarbjate
Ühistu kauplusesse ning varastatud erinevaid
pakke sigarette.
* Ööl vastu 18.11.2002.a on Ahekõnnu külas
Richenau maja garaaži sisse tungitud rippluku
kinnitusobaduse lõhkumise teel ja varastatud
sealt U.L.-le kuuluv suruõhukompressor.
* 29.11.2002.a kella 07.50-11.30 on Kehtna
alevikus Viljandi mnt 6-6 korterisse sisse tungitud
valevõtmega luku avamise teel ja varastatud I.
P.-le kuuluv elektronmäng Play-Station, 13 CD
plaati, halli pärliga kullast sõrmus, 8 hõbedast
ketti, 13 hõbedast sõrmust, 8 paari hõbedast
kõrvarõngaid ja 200 krooni sularaha. Kahju kokku
12 050 krooni.
* Ajavahemikus 25.11.2002 - 27.11.2002.a on
Koogiste külas P.L-le kuuluva Kullimuru talu
õuelt vaba juurdepääsu kasutades varastatud 12
tühja mesipuud. Kahju 12 000 krooni.
* 02.12.2002.a - 05.12.2002.a on ukseluku
lõhkumise teel sisse tungitud Lokuta külas
Keskuse 4 majas M.T.-le kuuluvasse keldriboksi
ja varastati 21 käiguline punast värvi jalgratas
Sarda Eldorado. Kahju 4350 krooni.
* Ööl vastu 06.12.2002.a on Eidaperes
ukseluku lõhkumise teel sisse tungitud Massu
talu aita, kust varastati T.M.-le kuuluvad 6 pakki
polüestrist soojustusplaate mõõtmetega 60x60
cm. Kahju 1500 krooni.
* Ööl vastu 12.12.2002.a võeti omavoliliselt
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Reonda külas Matsi talu õuel olevast
lukustamata garaažist J.N.-le kuuluv sõiduauto
AZLK 408 r/n 235 AIC.
* Ööl vastu 15.11.2002.a. Kehtna alevikus
Pargi tn.1 asuval Kehtna lossi esisel parkeplatsil
varastatud AS Eesti Energia kuuelt Peugeot 307
tüüpi sõiduautolt kokku 14 ilukilpi. Kahju kokku
10 687 krooni.
* 20.12.2002.a kl. 07.15-16.15 on Ohekatku
külas Aaviku talus varastatud M.R.-le kuuluv
muusikakeskus PHILIPS MC 200 ja kaks kullast
sõrmust. Kahju kokku 4030 krooni.
* 25.12.2002.a kl.03.00-10.00 on Kaerepere
alevikus asuva spordimaja ees parklast
varastatud V.G.-le kuuluv sõiduauto GAZ
24.reg.nr 127 AEV. Kahju 10 000 krooni.
* 28.12.2002.a.- 28.12.2002.a kl. 22.00-07.30 on
Ahekõnnu külas K.R.-le kuuluvasse Nõmmiksaare tallu sisse tungitud aknaklaasi eemaldamise
teel ja kuuri alt on varastatud mootorsaag STIHL
MS 170, elektriline drell FERM. Juhiukse
lahtikangutamise teel on sisse tungitud maja
kõrvale pargitud sõiduautosse Scania, reg.nr 981
TCH ja varastatud autost raadio-magnetofon
PANASONIC koos puldiga, moondur-alaldi, teler
TEHNICS ja tööriistakohver. Vargusega tekitatud
varaline kahju 19 060 krooni.
* 05.01.2003.a. kl. 01.30 on Eidapere alevikus
Tallinna mnt 16 korteris nr 1 ühise alkoholi
tarvitamise käigus A.S.-lt võetud ära tundmatute
isikute poolt mobiiltelefon NOKIA 3310. Kahju
2050 krooni.
* 03.01.2003.a - 07.01.2003.a on Eidapere
alevikus Koidu 4-1 ukselukkude lõhkumise teel
sissetungitud S.U. maja ossa ja varastatud
kohviaparaat SEVERIN, 2 spordikotti, laptop
arvuti kott koos selles olnud auto pumba,12 paari
nugade ja kahvlitega ja mutrivõtmetega. Kahju
kokku 1780 krooni.
* 03.01.2003.a - 07.01.2003.a on Eidapere
alevikus Koidu 4-2 asuvasse K.P. majaossa sisse
tungitud ukselukkude lõhkumise teel ja
varastatud värviteler SAMSUNG koos puldiga,
duubelkassettraadio PHILIPS, põrandavaip,
vaskpuhkpill, flööt, akordkannel ja G.L.-le
kuulunud spordivõistluste auhinnamedalid.
Kokku 31 500 krooni.
* 19.01.2003.a kl. 23.00 - 20.01.2003.a. kl 07.00
on sisse tungitud Selja külas E.V.-le kuuluva Liiva
talu lüpsilauda piimaruumi ukse lõhkumise teel ja
varastatud kolm 20-liitrist roostevabast terasest
lüpsikannu ja 25-liitrine alumiiniumist piimanõu.
Kahju 2000 krooni.
* 02.08.2002- 03.08.2002.a on Kehtnas
Staadioni tänavas asuva Männi alajaama juures
Kehtna Vallavalitsusele kuuluvasse avariilisese
tuletõrjeautosse KAMAZ, reg.nr 477DAC, sisse
tungitud ja varastatud iluvõre tähed KAMAZ,
tuletõrje õhksireeni pasun, sinine vilkur, kapronist
puksiirköis ja lõhutud armatuuri näidikud.
Palun Kehtna inimeste abi tuletõrjeauto
KAMAZ detailide varguse lahendamisel. Kui
kellelgi on sellekohast teavet, palun võtta
ühendust telefonil 75 141või 05148819, igasugune
informatsioon on teretulnud.

Mariann KUUSMANN
Vanemkonstaabel
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KEHTNA
Tervisekeskuse uued
lahtiolekuajad
E 7.30
Laboratoorium 7.30 –11.00
T 9.00 – 17.00
–
K 7.30 – 17.00
7.30 – 11.00
N 9.00 – 18.00
–
R 7.30 –16.00
7.30 – 11.00
Perearst EERIKA PUKSPUU tel 90 988
E 9.00 – 14.00
T 9.00 – 14.00 LAPSED
K 13.00 – 17.00
N 14.00 – 18.00
R 9.00 – 13.00
Perearst MARET TAMME tel 90 990
E 14.00 – 18.00
EVE VEIMANN
T
–
13.00 – 17.00 (- 15.30
iga kuu kolmas teisipäev)
K 9.00 – 13.00
N
–
9.00 – 13.00
R 13.00 – 14.00 LAPSED 12.00 – 13.00
14.00 – 16.00
Hambaarst GALINA TOMSON tel 90 989
T 9.00 – 15.00
N 9.00 – 15.00
Arstide vastuvõtuks tuleb ette registreerida!
Hinnad:
Sõidukijuhi arstlik tõend (A,B,BE,R) 100.- kr
(vajalik 2 fotot)
Relvaloa arstlik tõend 250.- kr
Tervisetõend 25.- kr (ise tuleb maksta
vajadusel ka uuringute eest)
Koduvisiit 50.- kr
Visiiditasu kindlustamata ja nimistuvälistel
patsientidel) 95.- kr
Patsiendi soovil (ilma arsti saatekirjata)
uuringute tasu vastavalt haigekassa hinnakirjale.

EIDAPERE arstipunkti
lahtiolekuajad
E,K,N,R 8.30 – 13.00
T
14.30 – 19.00
Perearst MARET TAMME
E,R 9.00 – 11.00
T 15.00 – 19.00
N 9.00 – 13.00
Hambaarst K.ERLICH
N 8.30 – 14.00
Hambaarstile esitamiseks kaasa võtta
haigekassakaart ja pangakonto number!
APTEEK avatud
T 16.30 – 19.00
N 9.00 – 12.00
Arstide vastuvõtuks tuleb ette registreerida.
Tel 61 231 või 051 49 317

LELLE arstipunkti
lahtiolekuajad
Õde on kohal

Arstide vastuvõtt ja Kehtna Elamu
Haldustasu ning kommunaalteenuste võlg
osaühingule Kehtna Elamu seisuga 01.02.2003
Omaniku nimi
Andrei Boiko
Andrus Veersalu
Galina Smirnova
Krista Kuusenin
Reet Andres
Ivar Vaht
Toivo Kalle
Kaljo Toome
Renna Solman
Katja S’us’kova
Iive Molokov
Anne-Ly Lattik
Raoul Annion
Iivi Kadak
Margus Kalmet
Kinne Suviste
Galina Gubar
Maire Abramson
Kaia Vaikla
Anna Gonts’arova
Tatjana Andrejeva
Niina Zimonjova
Jelena Kors’akova
Tamara Kivi
Alfia Rieksts
Galina Palasse
Markko Tombak
Eduard Straih
ALeksander Gubar
Jelena Tammet
Timo Leier
Marina Grupmann
Kalju Laiapea
Svetlana Kivi
Anneli Vikat
Margus Grauen
Jelena King
Anne Põldmaa
Marju Mägi
Helle Pärgma
Helgi Piiskop
Aleksa Pasetss’nik
Helgo Raudsep
Priit Palu
Kristiina Reigam
Vladimir Gljuk
Serle Lindre
Anna Aunap
Enno Käes
Galina S’ers’njova
Andrei Vlassov
Jelena Peganova
Marge Vilu
Tiiu Randmaa
Kuno Koort
Rita Peres Viriato
Margit Penkin
Õie Kaasik
Talvi Arhipov
Elena Pavlovskaja
Mai Kõva
Aita Parts

omaniku võlg
8880,15
5507,95
7712,95
14011,55
8896,90
17202,55
5601,75
2773,65
6189,05
6002,00
8660,35
3582,05
6426,65
13019,75
3575,80
4181,20
8874,30
2220,65
3983,85
15660,55
12832,10
3965,75
10495,35
7807,05
13395,70
6496,35
6570,65
4184,75
11113,25
3951,4
12085,45
6851,30
3527,05
7789,20
2287,70
2965,60
7149,15
4640,55
11378,5
3993,30
2653,40
2029,65
5034,35
2167,85
3075,90
3547,65
3753,65
3961,45
10616,90
9415,95
4595,00
3570,10
5511,85
8453,80
3460,15
3665,30
6977,25
6002,45
9825,40
7412,70
9123,3
17184,25

Urmas Merilo
Liia Sinep
1
Tarmo Mägi
Janne Lepp

LELLE
3964,20
6151,50
10894,25
4892,75

E 13-17

aadress
Kooli 5

maja võlg
41528,75

Kooli 7

69951,45

Kooli 9

15186,50

Kooli 11

17921,35

Kooli 13

79876,05

võla katteks arestitud
Kooli 15
109176,96

võla katteks arestitud
Kooli 17
47455,65

Staadioni 1

48642,30

Staadioni 6
Staadioni 8

9295,40
10304,80

Staadioni 7

36633,40

Viljandi mnt. 2

39387,45

Viljandi mnt. 4

22678,11

Lasteaia 2

82868,82

Pärnu mnt. 12

43795,90

Järg 15. lk.

Kehtna Elamu ja Valtu Seltsimaja
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Haldustasu ning kommunaalteenuste võlg
osaühingule Kehtna Elamu seisuga 01.02.2003
Algus 14. lk.
KEAVA
Galina Gubar
73517,00
Kersti Vaabel
3219,82
Kaidu Pärgma
8134,80
Ester Rannik
4492,25
Irina Borovskih
6636,00
EIDAPERE
Sergei Jelinkin
1796,80
Juhan Hirson
3913,5
Piret Oole
4442,15
Jaanus Tepand
1218,85
Oksana Torgaskova 3741,55
Urve Reimets
2661,45
Kadri Tammai- Kleesmann 3428,25
KAEREPERE
Kadi Vilu
1647,10
Galina Esnar
396,40
Aivar Edel
170,90
Toomas Põlma
1705,80
Eha Kivi
2332,55
Vahur Smitt
2997,80
Jaana Aadla
304,2
Meelis Kask
388,1
Rein Tukk
291,8
Enn Edel
305,5
Alli Rungi
307,8
Lemmi Linnas
324,1
Kokku:

Koogimäe 6

35690,22

Tallinna mnt. 13
Tallinna mnt. 4
Tiigi 17234,65

1796,80
10156,40

Üritused
Valtu Seltsimajas

Tiigi 310386,65

Männiku põik 3

9421,00

Staadioni 4

2226,60

755544,71

OÜ Kehtna Elamu poolt maja haldamine üle antud korteriühistule:
KAEREPERE
Aavo Mäe
1144,70
Männiku põik 1
1278,15
KÜ 01. detsembrist 2002.a. Kohtuotsuse alusel OÜ Kehtna Elamu
kasuks väljamõistetud laekumata võlad seisuga 01.veebruar 2002.a. kohtutäiturite kaudu
sissenõudmisel.
Hilja Kuusk
13114,7
Anna Gonts’arova 9788,55
Timo Leier
6635,15
Sirje Lõpp
1421,30
Edith Pilk
5731,10
Ciselle Kandla
14323,6
Liina Sander
8808,15
Miia Taniel
3364,75
K. Podz’evalovski 304,10
Ülle Veersalu
4799,70
Ivo Hämarsalu
5650,30
Julia Ordzanikidze 11771,25
Rita Pallase
3052,50
Toomas Köök
8507,40
Igor Mällas
3346,00
Jaanika Õunpuu
1364,94
Andrus Tamsalu
5683,15
Tarmo Kukk
5605,7
Endri Arhipov
1000
Tiiu Põldmets
4317,25
Valdo Kukk
4940,60
Kokku:
123530,19
Jaanuarist 2003.a. täitevametis menetlusel järgmised võlgnikud:
Ivar Vaht
16234,30
võla katteks arestitud
Aita Parts
15806,10
Liia Sinep
16011,65
Kokku:
48052,05
Täname kõiki OÜ Kehtna Elamu lepingupartnereid, kes tasuvad oma arved õigeaegselt.

OÜ KEHTNA ELAMU

15.veebruar kl 15 “Tule, sõbrake…”
Mängudeõhtu väikelastele
18.veebruar kl 19 Ühiskülastus
Vanalinnastuudio etendusele “Hotell California”
Salme Kultuurikeskusesse
20.veebruaril kl 20 Salongteatri etendus
“Decameron” seltsimajas
21.veebruar kl 21 Puhkeõhtu bändiga Pilzner
23.veebruar kl 12 temaatiline üritus “Nimed
mälestuskivil”
26.veebruar Ühiskülastus Draamateatrisse
“Inishmore´i leitnant”
28.veebruar kl 19 Sõdurilaulude õhtu Ugala
näitlejate esituses seltsimajas
4.märts Vastlamängud
7.märts kl 11 Nukuteatri etendus “Kiki ja Riki”
seltsimajas
kl 20 Tallinna Tehnikaülikooli segakoori
kontsert seltsimajas
8.märts kl 18 Ühiskülastus Tallinna
Linnateatrisse “Vaene kunstnik”
kl 19 Ühiskülastus Pärnu Kontserdimajja
“Mati Nuudet mälestades”
10.märts kl 13 lastekirjanduse päev 9-12aastastele. Külas Kristel Salu
19.märts Ühiskülastus Estoniasse, muusikal
“Tõde ja õigus”
24.märts kl 19 Ühiskülastus Pärnu
Kontserdimajja, “Hortus Musicus 30” (RAM,
Ellerhein, ERSO jt)
29.märts Ühiskülastus Estoniasse, ballett
“Luikede järv”
Jälgige reklaami! Täpsem info tel 055 666 357.
NB! Märtsis on Valtu seltsimajas avatud Tiina
Puhkani maalide ja tekstiilide näitus.

Ootame tantsijaid Valtu seltsimajja
teisipäeviti kell 19 toimuvale seltskonnatantsu
klubisse. Treener Aarne Orb.

Helgi SUSSI
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Õnnitleme
Hõbedast õnne,
tammist tervist,
raugematut elulusti
veel paljudeks aastateks!
Veebruarikuu juubilarid
60
Rein Veskimägi
3.veebruaril Eidaperes
Karli Palmiste
3.veebruaril Saksa külas
Sirje-Mai Priks
10.veebruaril Kehtnas
Vaike Loitjärv
10.veebruaril Kalbu külas
Leon Reitsak
16.veebruaril Kehtnas
Linda Salumaa
16.veebruaril Nadalama külas
Vaike Jaanus
20.veebruaril Lelles
Uno Kirs
23.veebruaril Ohekatku külas
Õie Raag
27.veebruaril Ingliste külas
Kalju Miklas
28.veebruaril Linnalauste külas
65
Luule Kaljuste
5.veebruaril Kehtnas
Tiina Kuurme
6.veebruaril Kehtnas
Eha Kaljuvee
20.veebruaril Lelles
Mart Vaev
25.veebruaril Keavas
70
Linda-Herlanda Prukk
6.veebruaril Eidaperes
Helgi Kull
12.veebruaril Eidaperes
Viivi Mahlapuu
16.veebruaril Ingliste külas
75
Jaan Prukk
1.veebruaril Eidaperes

Registreeritud
sünnid

Rika Viljak
9.detsembril Eidaperre
Mariliis Raudsepa
16.jaanuaril Vatu-Nurme külla
KaurAadna
23.jaanuaril Kaereperre
Janely Vaher
22.jaanuaril Kumma külla

Teated, kuulutused& õnnitlused
Linda Mõtsnik
7.veebruaril Saksa külas
Vilma Kõiv
13.veebruaril Kalbu külas
Nonna Treinberg
14.veebruaril Kehtnas
Aili Raadik
23.veebruaril Hertu külas
Leo Nigul
27.veebruaril Kehtnas
80
Marie Kuus
14.veebruaril Kärpla külas
85
Alide Linnukütt
15.veebruaril Kehtnas
Leida Ellus
19.veebruaril Lelles
90
Anton Demjanov
14.veebruaril Lelles
Märtsikuu juubilarid
60
Arvo Altvälja
3.märtsil Keavas
Lembit Aasa
5.märtsil Palukülas
Rein Leppik
12.märtsil Valtu-Nurme külas
Jutta Jukk
24.märtsil Ohekatku külas
Evard Säde
30.märtsil Kehtnas
Silvia-Helene Hagus
31.märtsil Keavas
65
Helgi Lilleste
17.märtsil Kumma külas
Henn Reinola
18.märtsil Kehtnas
Iivi Sepp
20.märtsil Kehtnas
70
Villem Laane
15.märtsil Selja külas
Selma Priivits
25.märtsil Kenni külas
Laine Puhkan
29.märtsil Palukülas
75
Aita Miilmaa
20.märtsil Kalbu külas
80
Elna Martin
19.märtsil Kaereperes

Tulge
sõbrapäevapeole!
14.veebruaril kell 21

Caf Olees
ansambel Ingle.
Pääse 30 kr

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

Müüa emane
bernhardiinikutsikas
(dokumentidega).
Tel 055 180 50

Oodates suve ja
mõeldes sellele
Sellel aastal on võimalus
pakkuda 15 tuusikut Urumarja
Noortelaagrisse Pärnumaal.
Laager toimub 18.augustist –
27. augustini 2003.a.
Laagrisse võetakse lapsi 6 –
15. eluaastani.
Tuusiku hind lapsevanemale
on 250 krooni.
Avaldusi võtame vastu 01.
märtsini 2003.
Palun kiirustage, sest meilt
nõuab Maavalitsus kohest
reageerimist.
Kes ees, see mees!
Lugupidamisega:

Mare KÄPP,
Sotsiaalnõunik

Ostame kasvavat metsa ja
metsaga kinnistuid. Pakkuda võib
ka kaitsealuseid ja/või
hüpoteegiga kinnistuid.
Tel. 052 67 907

Teade Invaühingu
kokkusaamisest!
Kohtume 28. veebruaril
kell 13 Kehtnas.
Mare ja Tiiu

NB! Valla Vaatleja avaldab
ainult Kehtna Vallavalitsuses
registreeritud sünnid ja
surmad.

Iseseisvuspäevale
pühendatud
tänujumalateenistus
Kehtna Peetri kirikus
toimub
23.veebruaril kell 15.30.
Teenib õpetaja M.Kukk,
kaasa teeb Kehtna
segakoor.

Lapsevanemad!
Kehtna Põhikoolis alustab tööd
kooliks ettevalmistamise rühm.
Esimene kokkusaamine on
25.veebruaril kell 18.00. Ootame
kõiki koduseid lapsi, kes
1.septembril 2003 tulevad I klassi.

Tänan südamest kõiki abilisi
ja peolisi, kes osalesid Valtu
Seltsimaja 80. tegevusaasta
avaüritusel 15.jaanuaril. Meiega
koos lustis ka presidendipaar ja
pidu läks igati korda.
Kohtumiseni uutel
kultuurisündmustel!
Helgi SUSSI

Kohtumiste Klubi Valtu
Seltsimajas ootab Riigikogu
saadikukandidaate rahvaga
kohtuma 23.veebruaril kell 16.
Oma osalemisesoovist palun
saadikukandidaatidel
KINDLASTI teatada
18.veebruariks
telefonil 055 666 357.
Helgi SUSSI

Registreeritud surmad
Toomas Rehfelt
(04.12.1969 - 31.12.2002)
Palukülast
Hermiine Rästas
(04.10.1905 - 20.01.2003)
Palukülast
Arvo Laurimaa
(02.08.1937 - 24.01.2003)
Saunakülast
Marta Aasaväli
(05.02.1908 - 26.01.2003)
Kõrbja külast
Jelena Riippinen
(15.06.1922 - 27.01.2003)
Eidaperest

Trükkinud Vali Press Põltsamaa

