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21. märtsil kell 3.00 algas kevad

Me päevad on täis rahmeldavat ruttu,
kui orav rattas kassikangast kooks
ja ainult juubelite lääget juttu
meid kuulatada lubab seiskuv jooks.
Ja jälle samas kohapealt galoppi,
kaasaeg ja tempo õigustuseks suus,
uitmõtted nurka, mälu pärasoppi,
meil kiirus veres, maha mõtteluus.
Neid plahvatavaid teadmisi ja andmeid
me peale vajub lõputu laviin
ning ajalehetinast raskeid randmeid
veel öösi kisub krampi närvipiin.
Ja ainult vahel tunned valutuiget,
üks hääl käib õhus, nukraks muutub päev.
On kuskil unistuste valged luiged.
Nad lähevad. Ja sina neid ei näe.
/Vladimir Beekman/
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Vallavalitsus, volikogu

KEHTNAVALLAVOLIKOGU MÄÄRUS
nr 10, 18.03.2003.a

Kehtna valla avaliku korra eeskirja kinnitamine
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ( RT I 1993, 37, 558;
1994, 12, 200; 19, 340; 72,1263; 84, 1475; 1995,16, 228; 17, 237; 26-28; 355;
23,334; 59, 1006; 97, 1664; 1996, 36, 738; 36, 738; 37, 739; 40, 773; 48, 942; 89,
1591; 1997,13, 210; 29, 449, 450, 69; 113; 1998, 28, 356; 59, 941; 61, 984;
1999,10; 155; 27, 392; 29, 410; 75, 705; 2000,51, 322; 2001, 82, 489; 2001, 100,
642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64,390 ja
393; 68, 407; 82, 480; 96, 565; 99, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4,22; 2003, 23,141) §
22 lõike 1 punkti 36³ , Kehtna Vallavolikogu määrab:
1. Kinnitada Kehtna valla avaliku korra eeskiri (lisatud).
2. Tunnistada kehtetuks Kehtna Vallavolikogu 09.05.1995 määrus nr 3 Kehtna
valla korra eeskiri.
3. Avaldada määrus koos lisaga elektroonilises Riigi Teatajas.
4. Määrus jõustub 25.märtsil 2003. a.

KEHTNA VALLA AVALIKU KORRA EESKIRI
1. Käesolev korra eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab avaliku korra nõuded
ning põhimõtted Kehtna valla haldusterritooriumil.
2. Iga inimese kohus on hoida korda ja pidada puhtust ning vältida tegevust,
mis rikub käesolevas eeskirjas sätestatud või üldtunnustatud käitumisreegleid.
3. Avalikud kohad on: avalikud territooriumid (teed, tänavad, hoovid,
haljasalad, pargid, kalmistud, supluskohad, parklad, spordi- ja mänguväljakud jne),
üldkasutatavad hooned (ametiasutused, haridus- ja kultuuriasutused,
toitlustusettevõtted, kauplused jne), kortermajade üldkasutatavad ruumid
(trepikojad, pööningud, keldrid jne).
4. Öörahu vallas kehtib kella 23.00 –06.00.
5. Avaliku korra tagamiseks on keelatud:
alkohoolsete jookide tarvitamine avalikes kohtades, kus puudub alkohoolsete
jookide lahtise müügi luba, viibida avalikes kohtades joobeseisundis, kui see solvab
inimväärikust ja ühiskondlikku moraalitunnet;
5.2 alla 18 aastastele isikutele alkohoolsete jookide ja tubakatoodete müük või
alaealiste abistamine nende ostmisel või muul viisil hankimisel;
5.3 alla 18 aastastel isikutel omandada ja tarvitada alkoholi, joovastavaid aineid
ja tubakatooteid;
5.4 alla 16-aastastel alaealistel isikutel viibida ilma täiskasvanud saatjata avalikes
kohtades kell 23.00-06.00;
Ajavahemikul 1.juunist 31. augustini on alla 16 aastastel alaealistel ilma
täiskasvanud saatjata keelatud viibida avalikes kohtades kella 24.00-05.00.
Jaanilaupäeval ja uusaastaööl on alla 16-aastatel alaealistel lubatud ilma
täiskasvanud saatjata avalikes kohtades olla kuni kell 02.00;
5.5 kaaskodanike pahatahtlik tülitamine, lärmamine, kaklemine, kerjamine,
samuti muud kaaskodanike rahu või kaitstust rikkuvad või inimväärikust alandavad
teod;
5.6 liiklusmärkide, viitade, prügikastide, tänavasiltide, majanumbrite, valgustite,
kuulutustahvlite, mälestustahvlite, istepinkide, sildade jms omavoliline paigaldamine
ja teisaldamine ning määrimine, rikkumine ja lõhkumine;
5.7 omavoliliselt avada, sulgeda või lukustada avariiväljapääse või –luuke;
5.8 hoonete seinte või piirdetarade määrimine või lõhkumine;
5.9 viibida ürituse korraldaja poolt määratud territooriumil ilma korraldaja loata
juhul, kui luba on nõutud;
5.10 kasutada üldkasutavaid kohti magamiseks või ühiselu reegleid eiravaks
tegevuseks;
5.11 rikkuda öörahu ükskõik millisel viisil kella 23.00 kuni 6.00;
5.12 kasutada kaaskodanikke häirival viisil heliaparatuuri elamus või selle lähedal
või muus avalikus kohas;
5.13 tallata, rüüstata ja risustada haudu ning määrida, lõhkuda või rikkuda
hauamonumente;
5.14 suitseda ühissõidukis ja üldkasutavas hoones, välja arvatud selleks
ettenähtud kohas;
5.15 vigastada parkides ja haljasaladel puid ja põõsaid ning üles kiskuda lilli;
5.16 parkida sõidukeid selleks mitteettenähtud kohtades;
5.17 transpordivahendi parkimine töötava mootoriga;
5.18 võtta supluskohtadesse kaasa koeri ning pesta seal sõidukeid.
6. Ürituste korraldamiseks avalikes kohtades peab olema vallavalitsuse luba.
Taotlus tuleb esitada seitse päeva enne ürituse toimumist ning selles peab olema
toodud ürituse sisu, toimumise koht ja aeg, vastutav isik. Üritusel tagavad avaliku
korra korraldajad. Korraldajad on kohustatud kasutatud ala puhastama hiljemalt
üritusele järgneva päeva kella 9.00-ks.
7. Avalike noorteürituste korraldajad on kohustatud lõpetama ürituse arvestusega,
et alaealised jõuaksid koju hiljemalt kella 23.00 (1.juunist kuni 31.augustini kella
24.00-ks).
8. Ettevõtlusalane tegevus tuleb korraldada nii, et sellega ei häiritaks kaasinimeste
rahu.
9. Puhkealal laagrisse jäämine, tule tegemine või sõidukiga liiklemine on lubatud
ainult vastavalt tähistatud piirkonnas.
10. Reklaami ja teadaandeid võib üles panna vallavalitsusega kooskõlastatud
kohtadesse ning nende ülespanija on kohustatud need maha võtma 12 tunni jooksul
pärast ürituse lõppemist.
11. Eeskirja rikkumisel vastutab rikkuja karistusseadustiku §-des 262 ja 263
sätestatud korras.
12. Eeskirja rikkumisel on kohtuväline menetleja:
12.1 vallavalitsus;
12.2 politseiprefektuur.

VALLAVOLIKOGUS
Vallavolikogu märtsikuu istung toimus 18.kuupäeval. Kohal oli 16 volikogu
liiget. Kohtuti Kehtna, Keava ja Kaerepere piirkonna politseikonstaabel
Mariann Kuusmanniga. Arutusel olid korrakaitse ja turvalisuse probleemid.
Konstaabli sõnul on kõige raskem piirkond Kehtna alevik. Volikogu kinnitas
kolm uut määrust: Kehtna valla avaliku korra eeskiri, koerte ja kasside
pidamise eeskiri ja sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord.
Mitteeluruum Pärnu mnt 10-1 Lelle alevikus muudeti eluruumiks. Vaadati
üle Kehtna valla üldplaneering, esimesel lugemisel oli Valtu Spordimaja
uus põhimäärus.

VALLAVALITSUSES
11.02.2003
Vallavalitsus kinnitas teenindusmaa määramise Kehtna Kunstide Koolile,
Kehtna Põhikoolile, Kehtna Lasteaiale “ Siller“, Eidapere Koolile, Lelle
Põhikoolile ja Lelle Lasteaiale, Valtu Lasteaiale, Ingliste-Lasteaed Algkoolile,
OÜle Rey ning OÜle Trakmets. Kauplemisloa nõusolek anti Ingliste
Postkontorile, OÜle Kehtenel, Kehtna Mõisa OÜle, Külalistemaja Varjula
OÜle, OÜle Kaaviar. Kinnitati õigusvastselt võõrandatud maa tagastamine
Eevi Vaarpuule ja Väino Isakule külas, Jaan Haasale Lau külas, Ando
Volmsenile Saunaküla külas. Suurendati sotsiaalmaksu vallapoolset osa
ning määrati kahele kodanikule hooldajad.

17.02.2003
Vallavalitsus kinnitas õigusvastselt võõrandatud maa tagastamised:
Riina Hunt
Haakla küla
Selja-Kangru I
Herko Vaarpuu
Ingliste küla
Haljamaa II
Rudolf Vaarpuu
Ingliste küla
Haljamaa I
Anti välja korraldused nõudeõiguse osast suurema pindalaga
õigusvastselt võõrandatud maa tagastamise korral riigile tasutava võla
suuruse määramise akti kinnitamise kohta Saunaküla Möldre I ning ValtuNurme ja Hertu küla Sarapiku katastriüksuste osas.
04. 03.2003
Vallavalitsus vaatas läbi Kehtna Apteegi OÜ, Triger-E OÜ ning Lelle
POÜ kauplemisloa taotlused ning rahuldas need. Anti nõusolek maa
ostueesõigusega erastamiseks Reili Kuusemäe Keava alevik, Koogimäe
tee 1 ning Arnold Hannustile Ohekatku külasse talle kuuluvale kinnistule
tiigi kaevamiseks. Otsustati toetada rahaliselt Valtu Põhikoolis läbiviidavat
maakonna lastekooride festivali ning Eidapere Kultuurimaja juures
tegutsevat siidimaalijate ringi. Nimetati Valtu Spordimaja nõukogu
koosseisus: Eero Kalberg, Tõnis Kurisoo, Rein Tamme, Hele- Mall
Bärengrub, Jaak Vitsur, Andres Saks, Marge Olju. Otsustati anda välja
järgmised õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korraldused:
Mart
Saar
Hiie küla
Hörehansu
Taimi Sults
Hiie küla
Hansu
Elsa Reispass
Koogiste küla
Oja
Meelis Puhkan
Rõue,Ohekatku Lehtmetsa
Hiie küla
Andrus Pärt
Põllu küla
Vana- Kubja
Vilhelmine Erm
Kärpla küla
Suurema Kangro
Diana
Anja
Kärpla küla
Kangropõllu
Kalev
Kants
Saunaküla küla
Möldre I
Helgi
Sussi
Saunaküla küla
Möldre II
Anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks:
Jüri Reiner
Nõlva küla
Allika- Ülejõe
Riina Sammel
Keava alevik
Koogimäe tee 1
Reili Kuusemäe
AS Hansa Liising Eesti
Ingliste küla
Ingliste mõis
Jaan Niinemets
Reonda küla
Matsi

11.03.2003
Kuulati ära majandus – ja arendusnõuniku Jaak Vitsuri info valla
postiteenuste osutamise olukorrast. Kinnitati 2003. eelarveaastaks valla
haridusasutustes ühe lapse koha tegevuskulu arvestuslik maksumus, mis
üldhariduskoolides on 5640 krooni, kunstide koolis 5140 krooni ning
lasteaedades 18 270 krooni. Vaadati läbi laekunud avaldused ning toetati
tugiõpilasliikumise koolitust ning noorsportlase välismaal treeninglaagris
osalemist.

Määrus
KEHTNA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS
nr 11, 18.03.2003

Koerte ja kasside pidamise
eeskirja kinnitamine
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse ( RT I 1993, 37, 558; 1994, 12, 200; 19, 340;
72,1263; 84, 1475; 1995,16, 228; 17, 237; 26-28; 355;
23,334; 59, 1006; 97, 1664; 1996, 36, 738; 36, 738;
37, 739; 40, 773; 48, 942; 89, 1591; 1997,13, 210; 29,
449, 450, 69; 113; 1998, 28, 356; 59, 941; 61, 984;
1999,10; 155; 27, 392; 29, 410; 75, 705; 2000,51, 322;
2001, 82, 489; 2001, 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220;
50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64,390 ja
393; 68, 407; 82, 480; 96, 565; 99, 565; 99, 579; 2003,
1, 1; 4,22; 2003, 23,141) § 22 lõike 1 punkti 36²,
Looma-tauditõrjeseaduse (RT I 1999, 57, 598; 97, 861;
2000, 82, 526; 2001, 3, 4; 88, 531; 93, 566) § 12
lõikest 3, Loomakaitseseaduse (RT I 2001, 3, 4; 93,
566; 2002, 13, 78; 61, 375; 63, 387; 96, 566) § 5
lõikest 3 ja Vabariigi Valitsuse 16. aprilli 2002. a
määruse nr 130 «Hulkuvate loomade püüdmise,
pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning
hulkuvate loomade hukkamise kord» (RT I 2002, 34,
212), Kehtna Vallavolikogu m ä ä r a b:
1. Kinnitada koerte ja kasside pidamise eeskiri
Kehtna vallas (lisatud).
2. Avaldada määrus koos lisaga elektroonilises Riigi
Teatajas.
3. Määrus jõustub 25.märtsil 2003. a.

KOERTE JA KASSIDE
PIDAMISE EESKIRI
I ÜLDSÄTTED
1.1.Käesolev eeskiri sätestab koerte ja kasside
pidamise nõuded Kehtna valla (edaspidi valla)
haldusterritooriumil.
1.2.Koerte ja kasside pidamisel tuleb lähtuda
headest tavadest, loomakaitseseadusest, loomatauditõrje seadusest, veterinaarkorralduse seadusest ning
muudest loomapidamist reguleerivatest õigusaktidest
ja käesolevast eeskirjast.
1.3.Keelatud on rikkuda ükskõik millisel viisil
eeskirjaga reguleerimata, kuid seadusest tulenevaid
loomapidamisnõudeid.
1.4.Omanik – isik, kellele koer või kass kuulub või
kes õigussuhte alusel looma-omanikuga vastutab
viimasele kuuluva koera või kassi eest.
1.5.Omanikuta koer või kass – koer või kass, kes
on identifitseerimata ja kelle omanikku ei ole võimalik

KEHTNA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS
nr 12, 18.03.2003.a
Kehtna valla sotsiaaltoetuste määramise ja
maksmise korra kinnitamine
Võttes aluseks Sotsiaalhoolekande seaduse( RT I
1995, 21, 323; 1996, 49, 953); 1997, 35, 538; 1997,
77, 1309; 2000, 33, 198; 2001, 85, 509; 2002, 53, 336;
61, 375; 64, 393; 90, 521) § 8 punkti 2, Kehtna
Vallavolikogu määrab:
1. Kinnitada Kehtna valla sotsiaaltoetuste
maksmise kord ( lisatud).
2. Tunnistada kehtetuks Kehtna Vallavolikogu
21.03.2000 määrus nr 8 “ Valla eelarvest täiendavate
sotsiaaltoetuste maksmise kord“.
3. Avaldada määrus koos lisaga elektroonilises
Riigi Teatajas.
4. Määrus jõustub 25.märtsil 2003

KEHTNA VALLA SOTSIAALTOETUSTE MÄÄRAMISE JA
MAKSMISE KORD
I. ÜLDSÄTTED
1. Kehtna valla eelarvetest makstakse järgmisi
sotsiaaltoetusi:
1.1 sünnitoetust;
1.2 toetus laste toidu kompenseerimiseks
lasteaias;
1.3 toetust laste lõunasöögi kompenseerimiseks
koolis;
1.4 muud sotsiaaltoetused.
2. Sotsiaaltoetust võib taotleda Kehtna valla
elanikeregistrisse kantud isik, kes on Eesti Vabariigi
kodanik või välismaalane, kellel on alaline või
tähtajaline elamisluba ning kes on olnud valla
elanikeregistris arvel vähemalt kuus kuud.
3. Toetuse arvestamise aluseks on lapsevanema,
hooldaja või eestkostja poolt esitatud avaldus, millele
lisaks on vajalikud järgmised pere sissetulekuid
tõendavad dokumendid:
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tuvastada.
II KOERTE JA KASSIDE PIDAMISE
ÜLDNÕUDED
2.1.Koera ja kassi on lubatud pidada omanikule
kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või kinnisel
territooriumil (tarastatud aiad, hoovid, tootmisterritooriumid jne) nii, et oleks välistatud nende lahtipääsemine. Koera pidamisel ketis ei ole tarastamine
kohustuslik. Koera või kassi pidamiseks mõeldud ala
peab vastama seaduses või selle alusel vastuvõetud
õigusaktides sätestatud veterinaarnõuetele ja
loomapidamise tingimustele.
2.2.Vallas on lubatud pidada üksnes nõuetekohaselt
registreeritud koeri. Registreerimise kord kehtestatakse
vallavalitsuse määrusega. Ümberregistreerimisele ei
kuulu juba vallas registreeritud koerad.
2.3.Omanik peab kinnitama koera kaelarihma või
keti külge nähtavale kohale registreerimisnumbri.
2.4.Koera või kassi pidamine ei tohi häirida
avalikku korda ja teiste isikute rahu.
2.5.Omanik on kohustatud vajadusel tähistama
sissepääsu tema omandis või valduses olevale
territooriumile sildiga, mis annab informatsiooni koera
olemasolust. Omanik peab tagama õiguslikul alusel
kasutajate ning ametiülesandeid täitvate isikute ohutu
pääsu ja viibimise tema omandis oleval territooriumil.
2.6.Koere või kassi omanik kannab täit vastutust
oma looma poolt tekitatud varalise või tervisekahjustuse eest, kui see tuleneb käesoleva eeskirja rikkumisest
ega ole seotud olukorraga, kus looma kasutatakse
kuritegeliku tegevuse tõkestamiseks.
2.7.Koera või kassi omanik on kohustatud oma
looma vaktsineerima marutaudi vastu ning järgima
loomataudist teatamise nõudeid. Koerte ja kasside
marutaudi haigestumisel tuleb rakendada loomatauditõrje seaduses ettenähtud meetmeid.
2.8.Kui marutaudi vastu vaktsineerimata koer või
kass on hammustanud inimest või teist looma, peab
loomaomanik koheselt sellest teatama veterinaararstile
ja järgima viimase ettekirjutusi looma seisundi
jälgimisel.
2.9.Omanik peab tagama, et haigetest ja
haiguskahtlastest koertest ja kassidest teatatakse
veterinaararstile.
2.10.Koerte ja kasside pidamisel on keelatud nende
vigastamine, piinamine ja abitusse seisundisse jätmine.
III KOERA VÕI KASSIGA AVALIKUS KOHAS
VIIBIMINE
3.1.Koera või kassiga avalikus kohas viibimisel
peab omanik tagama järelvalve oma koera või kassi üle
vältimaks nende lahtipääsemist.

3.2.Tänavatel, väljakutel ja parkides tuleb pidada
koera lühikese rihma otsas ja vajadusel kasutada
suukorvi. Ühistranspordis peab olema koeral suukorv,
kassid ja sülekoerad peavad olema korvis või kastis.
Ilma rihma ja suukorvita võivad avalikus kohas liikuda
teenistusülesannete täitmiseks vastavate ametkondade
koerad, jahikoerad jahi ajal ning viibida koerad
dresseerimisplatsidel.
3.3.Koera või kassi omanik on kohustatud jälgima,
et tema koer või kass ei reostaks hooneid, majade
koridore, trepikodasid, kõnniteid, haljasalasid, laste
liivakaste ja muid avalikke kohti. Omanik on kohustatud
oma hoolealuste tekitatud reostuse koheselt koristama.
3.4.Üldkasutatavates hoonetes, avalikus supluskohas, kalmistul, kaubandus- ja toitlustusettevõtte,
spordi- või mänguväljakul, haridusasutuse territooriumil või avalikel kultuuriüritustel on koerte ja kasside
viibimine keelatud (välja arvatud selleks ettenähtud
kohad ja üritused ning pimeda juhtkoer või
teenistuskoer teenistusülesannete täitmisel).
3.5.Koera või kassi ujutamine avalikus
supluskohas on keelatud.
3.6.Nakkusohtlikult haige koera või kassiga
avalikus kohas viibimine on keelatud.
IV OMANIKUTA VÕI HULKUVATE KOERTE
JA KASSIDE PÜÜDMINE, PIDAMINE JA
HUKKAMINE
4.1.Omanikuta või hulkuvate koerte ja kasside
püüdmist, pidamist ning hukkamist korraldab
vallavalitsus Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.
4.2.Kui omaniku juurest lahtipääsenud koera või
kassi kinnipüüdmise ja hoidmise korraldab
vallavalitsus, kannab nimetatud koera või kassi
püüdmise ja pidamisega seotud kulud loomaomanik.
4.3.Isik, kes soovib oma koerast või kassist
vabaneda, peab tagama looma varjupaika viimise või
nõuetekohase hukkamise.
V LÕPPSÄTTED
5.1.Koerte ja kasside pidamise eeskirjade rikkumise
eest karistatakse kuni 100 trahviühiku suuruse
rahatrahviga.
5.2.Sama teo eest, kui see põhjustas varalise kahju
või inimesele tervisekahjustuse, karistatakse kuni 200
trahviühiku suuruse rahatrahviga.
5.3.Käesoleva eeskirja rikkumise eest kohaldatakse
Karistusseadustiku (RT I 2001, 61, 364) üldosa ja
Väärteomenetluse seadustiku (RT I 2002, 50, 313)
sätteid.
5.4.Käesolevate eeskirjade rikkumise kohtuväline
menetleja on politseikonstaabel.

3.1 töötava(te)l perekonnaliikme(te)l tõend
töökohast taotlusele eelnenud kuul saadud töötasu,
loonustasu, naturaaltasu ja neist maha arvatud
tulumaksu ja elatise kohta;
2.2
töötu(te)l
perekonnaliikme(te)l
tööhõivetalitluse poolt väljastatud töötukaart;
2.3 üle 16-aastastel õppivatel perekonnaliikme(te)l kehtiv õpilaspilet või koolitõend;
3.4 lapsevanemal, kellel endal või kelle lapsel on
õigus elatisrahale, õiend elatisraha suuruse kohta.
4. Sotsiaaltoetuste väljamaksmise aluseks on
Kehtna Vallavalitsuse korraldus, v.a. p. 16.1 ja 17
loetletud toetused.
Toetuse määrad vaatab läbi vallavolikogu iga uue
eelarveaasta alguses.
5. Sotsiaaltoetus kantakse taotleja arveldusarvele
või makstakse välja sularahas 10 tööpäeva jooksul
eraldamisest. Vajadusel on vallavalitsusel õigus kanda
toetus teenust osutavale asutusele või isikule.
II. SÜNNITOETUS
6. Sünnitoetuse suuruseks Kehtna vallas on 1000
krooni ( beebitarvete pakk 500 krooni ja 500 krooni
raha )
7. Sünnitoetust makstakse alates 1. jaanuarist
2003. a sündinud lastele, kelle vähemalt üks vanem on
registreeritud Kehtna valla elanike registrisse vähemalt
kuus kuud enne lapse sündi.
8. Toetuse väljamaksmise aluseks on valla elanike
registri teatis lapse elukoha registreerimise kohta
Kehtna vallas. Sünnitoetus makstakse välja ühe kuu
jooksul peale lapse sünni registreerimist. Beebipakk
antakse üle sünni registreerimisel.
III. TOETUS LASTE TOIDU KOMPENSEERIMISEKS LASTEAIAS
9. Toetust laste toidukulude kompenseerimiseks
lasteaias võimaldatakse:
9.1 töötava üksikvanemaga või vanematega peredele, kelle sissetulekud jäävad alla toimetulekupiiri;
9.2. vähese vanemliku hoolitsusega perede lastele;
9.3. üks aasta enne kooli minekut vähekindlustatud
perede lastele, kui pere netosissetulek on alla 500 krooni

pereliikme kohta.
10. Toetus arvestatakse lapsevanema, hooldaja
või eestkostja poolt esitatava avalduse põhjal, millele
on lisatud punktis 3 loetletud dokumendid.
IV. TOETUS LASTE LÕUNASÖÖGI KOMPENSEERIMISEKS KOOLIS
11. Toetus laste lõunasöögi kompenseerimiseks
üldhariduskoolis makstakse:
11.1 toimetulekutoetust saavate perede lastele;
11.2 vähekindlustatud perede lastele, kui pere
netosissetulek on alla 1000 krooni pereliikme kohta.
12. Netosissetulekute hulka loetakse kõik
sissetulekud, v.a. riiklikud ühekordsed toetused, neljaja enamlapselise pere toetus ning puudega lapse toetus.
13. Käesoleva korra punktis 3 loetletud
dokumendid esitab taotleja vähemalt kord aastas
taotluse esitamisel.
14. Toetus makstakse vastavalt tegelikele kuludele,
kuid arvestusega mitte üle 10 krooni koolipäeva kohta.
15. Teistes õppeasutustes õppivatele lastele
makstakse toetust koolilõuna kompenseerimiseks
ainult juhul, kui tegemist on toimetulekutoetust saavate
perede lastega või muul erijuhtumil sotsiaalkomisjoni
ettepanekul.
V. MUUD SOTSIAALTOETUSED
16. Sotsiaaltoetuste maksmiseks vastavalt
laekunud avaldustele on aluseks Kehtna Vallavolikogu
sotsiaalkomisjoni seisukohad ja ettepanekud
vallavalitsusele. Taotlemisel esitada dokumendid, mis
on loetletud käesoleva korra punktis 3.
16.1 Kindlaksmääratud sotsiaaltoetused
vähekindlustatud isikutele, mida on õigus määrata valla
sotsiaalnõunikul:
16.1.1 matusetoetus kuni 1000 krooni vallakodaniku surma puhul taotluse esitamisel;
2.2.2 prilliklaaside maksumuse kompenseerimine
kuni 18.aastastele isikutele, töötutele ja mittetöötavatele pensionäridele;
2.2.3 ravimitoetus vähekindlustatud mittetöötavatele isikutele kuni 300 krooni aastas.
17. Juubelitoetus alates 90. juubelist 500 krooni.
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Ehitus

Teadmiseks ehitamisega alustajale
Uus ehitusseadus (RT I 2002, 47, 298), mis
hakkas kehtima sellest aastast, muutis paljuski
senist korda. Selgitame uusi nõudeid lähemalt.
Ehitusseaduse põhimõisted
“Ehitis” on seaduse järgi aluspinnaga kohtkindlalt
ühendatud ja inimtegevuse tulemusena ehitatud
terviklik asi. Ehitised on hooned, s.t katuse, siseruumi
ja välispiirdega ehitised ja rajatised. Rajatis on näiteks
seinteta varjualune, tänav, torustik, staadion,
spordiväljak, kraav, aga ka näiteks merepõhja süvendus.
“Ehitamine” on nelja liiki tegevus: ehitise
püstitamine (uue hoone tegemine), ehitise laiendamine
(olemasolevale hoonele juurde, peale või allaehitamine)
ja ehitise rekonstrueerimine (piirdekonstruktsioonide,
kande- ja jäigastavate konstruktsioonide muutmine ja
asendamine, tehnosüsteemide muutmine) ning ehitise
lammutamine.
Mida nõutakse ehitamiseks?
Igasugune ehitamine vajab projekti, mis tagab
hoone mehaanilise tugevuse, keskkonna-, tervise-,
müra-ja kasutusohutuse ning energiasäästlikkuse.
Teiseks on vaja ehitusluba (v.a. väikeehitiste puhul).
Ehitada võib ainult riiklikku ehitusettevõtjate
registrisse kantud ehitusettevõtja.
Erandina võib ise ehitada oma tarbeks üksikelamu,
suvila, aiamaja, taluhoone ja väikehoone.
Mis on väikeehitis?
Väikeehitis on kuni 60 ruutmeetrise ehitusaluse
pindalaga ja projekteerituna maapinnast kuni 5 meetri
kõrgune ehitis, mis asub ühel kinnistul ja millel ei ole
avalikkusele suunatud ülesandeid. Väikeehitise
ehitamiseks ei ole ehitusluba vaja. Seda on vaja vaid
siis, kui taotletakse ehitisele hiljem kasutusluba.
Mis on kirjalik nõusolek?
Kirjaliku nõusoleku annab omavalitsus ehitusloa
asemel, kui ehitatakse väikeehitist, mille pind on
suurem kui 20 ruutmeetrit. Alla 20 ruutmeetrise pinnaga
ehitisele pole vaja ka kirjalikku nõusolekut.
Kirjalik nõusolek on vajalik ka siis, kui muudetakse
mingi ehitise tehnosüsteeme. Siiski on ka ilma kirjaliku
nõusolekuta ehitamisel vajalik järgida teisi seadusnorme,
nagu valla ehitusmäärus, tuletõrje nõuded . Kirjaliku
nõusoleku annab vallavalitsus 10 päeva jooksul. Kui
ehitis on valmis, peab omanik selles viie päeva jooksul
teavitama omavalitsust.
Ehitusluba
Välja arvatud ülaltoodud juhtum, on ehitamiseks
alati vajalik taotleda vallavalitsuselt ehitusluba, s.o.
nõusolekut, millega lubatakse püstitada loale märgitud
maaüksusele ehitis või ehitise teenindamiseks vajalikke
rajatis, laiendada või rekonstrueerida ehitist. Ka
lammutamiseks on vaja taotleda ehitusluba. Ilma
ehitusloata ehitamine (s.h. lammutamine) on trahvitav,
eraisik saab trahvi 300 trahviühikut (a 60 krooni) ehk
kokku 18 tuhat krooni ja firma/asutus kuni pool miljonit
krooni.
Mida teha ehitusloa saamiseks? Pöörduda
vallavalitsusse ja esitada vastav taotlus, millel on riigi
poolt ettenähtud kindel vorm, esitada ehitusprojekt
ja ära maksta valla kassasse riigilõiv. Riigilõiv on päris
kallis, ehitamise puhul 2 000 krooni + 5 krooni iga
ehitamisele tuleva netopinna ühe ruutmeetri eest. Enda
jaoks üksikelamu, suvila, aiamaja, talumaja ehitamine
on odavam, riigilõiv ehitusloa eest 1 000 krooni. Veelgi
odavam on viimati loetletud ehitiste rekonstrueerimine,
samuti ükskõik missuguse ehitise lammutamine, lõiv
on 500 krooni.
Ehitusluba on tähtajatu, kui ehitama peab hakkama
vähemalt kahe aasta jooksul alates loa saamisest.
Kehtna vallas pöörduvad ehitusloa taotlejad
osaühingusse “Valtu Projekt” (kellel on
Vallavalitsusega sõlmitud vastava töö teostamise
leping). Firma asub Kaereperes veinivabriku taga endise
puidutööstuse hoones teisel korrusel. Soovitav on
ette helistada telefonil 94 038. Vastuvõtt on teisipäeviti
kella 8.30 kuni 12 ja neljapäeviti 13.30 kuni 17. Seal
aidatakse täita ehitusloa taotlemise dokumente ja
võetakse need vastu. Ehitusloa taotlus saadetakse

valla poolt edasi interneti kaudu Riiklikku
Ehitisregistrisse. Ehitisregister registreerib selle. Kui
dokument on Ehitisregistris registreeritud (selleks võib
kuluda kuni kakskümmend päeva), saab kirjaliku
ehitusloa kätte vallavalitsuse registriosakonnast
Kehtnas vallamaja esimeselt korruselt (telefon 75 357).
Enne kättesaamist saab sealsamas maksta ka riigilõivu.
Millised on ehitise omaniku kohustused?
Ehitise omanik peab esiteks tagama, et enne
ehitamist on tal olemas kas ehitusluba või väikeehitise
puhul vallavalitsuse kirjalik nõusolek. Teiseks tuleb
ehitada projektikohaselt ning tagada kogu ehitamise
vältel omanikupoolne ehituse järelevalve. Kui
ehitatakse üksikelamut, suvilat või talumaja, siis ei ole
järelevalve korraldamine nõutav. Uus on nõue, et kolm
päeva enne ehitamise alustamist tuleb vallavalitsusele
sellest teada anda. Ehitis ja ehitise alune maatükk peab
olema korras ja ohutus seisundis ka ehitamise ajal.
Kui ehitist tuleb kontrollima ehitusjärelevalve tegija,
tuleb talle lubada juurdepääs niihästi ehitisele kui ka
tehnilistele dokumentidele. Ehitise omanik on
kohustatud pärast ehitise valmimist taotlema ehitisele
kasutusluba ja kasutama ehitist vastavalt kasutusloal
märgitud otstarbele.
Mis on kasutusluba?
Kasutusluba on samuti vallavalitsuse kirjalik
nõusolek selle kohta, et kogu ehitis või ka ehitise üks
osa vastab ehitisele ettenähtud nõuetele ja et seda
ehitist võib vastavalt taotletud kasutusviisile kasutada
Kasutusluba peab olema ka elamiseks kasutataval
väikeehitisel, mille jaoks ei olnud vaja ehitusluba.
Kasutusluba taotletakse samal viisil ja samadest
kohtadest (osaühingust “Valtu Projekt”) nagu
ehituslubagi. Ka kasutusloa saamiseks on vaja täita
riiklikult ettenähtud vorm, esitada projekt ja ehitamise
tehnilised dokumendid ning tehnosüsteemide tehnilise
kontrolli tunnistused. Ka kasutusloa taotlus
saadetakse vallavalitsuse poolt interneti teel Riiklikku
Ehitisregistrisse ja kasutusluba tuleb registrist
interneti teel ning väljastatakse vallavalitsuse
registriosakonnast pärast riigilõivu tasumist.
Riigilõiv on 1000 krooni tavalisel kasutusloal, 500
krooni üksikelamu, suvila, aiamaja ja taluhoone
kasutusloa, 140 krooni ehitise osalise lammutuse
järel antaval kasutusloal ja 120 krooni väikeehitise
kasutusloal.
Mida kasutusloa andmisel kontrollitakse?
Kasutusluba antakse välja pärast ehitise ülevaatamist
ja kinnitamist, et ehitis vastab ehitusele ettenähtud
seaduslikele nõuetele. Kasutusloa võib anda ka ainult
ühele osale ehitusest. Näiteks saab anda
mitmekorruselise elumaja ühele korterile kasutusloa
kauplusena. Üks kord välja antud kasutusluba kehtib
piiramata aja.
Mida teha vanemate hoonetega, millele ei ole
kasutusluba antud sellel põhjusel, et varasem
seadusandlus ei näinud üldse ette sellist asja
nagu kasutusluba?
Kui ehitis on valminud enne 22.juulit 1995. a (hakkas
kehtima endine planeerimis- ja ehitusseadus, mis
sätestas esimesena kasutusloa nõude), siis seda ehitist
võib kasutada “vastavalt ehitisele ettenähtud
kasutamise otstarbele”, s.t seadus ei nõua nendelt
vanematelt ehitistelt kasutusloa olemasolu.
Kui aga tahetakse siiski ehitisele saada kasutusluba,
või on vaja muuta ehitise kasutuse otstarvet, näiteks
teha elamu ühte ossa kauplus, siis tuleb kasutusluba
hakata taotlema tagantjärele. Selleks tuleb aga ehitis
uuesti üle mõõdistada, s.t. lasta koostada
mõõdistusprojekt, mis esitatakse koos taotlusega
vallavalitsusele.
Miks on vaja kasutusluba?
Kui hoone on hooneteregistris juba arvele võetud
enne vana planeerimis- ja ehitusseaduse kehtima
hakkamist 22 juulil 1995, siis ei ole kasutusluba
tingimata vajalik. Paraku on maal aga hooneid, mis ei
ole hooneregistris üldse arvel, need on näiteks mitmed
vana taluhooned. Neid ei saa aga ei osta, müüa ega

pärida enne seda, kui nad kantakse registrisse
(nüüdseks ehitisregistrisse, sest hooneregistrisse enam
uusi sissekandeid ei tehta). Vanad hooneregistri
andmed esitatakse uude riiklikku ehitisregistrisse ja
hooneregister ise lõpetab tegevuse selle aasta lõpuks.
Ent registrisse kandmiseks on vaja eelnevalt saada
kasutusluba vallast (õigemini ehitis kantakse
ehitisregistrisse kasutusloa vormis). Kasutusloa
saamiseks tuleb aga vanale hoonele teha jällegi
mõõdistusprojekt, ning maksta ka riigilõiv 1000
krooni.
Mida teha ohtliku, ajutise või ilma ehitusloata
püstitatud ehitisega?
Ehitusseaduse § 40 on siin päris selgesõnaline. Ohtliku
ehitise omanik peab ehitise viima vastavusse nõuetega
või lammutama ehitise ettekirjutusega nõutud viisil,
tähtpäevaks ja tingimustel. Sedasama peab tegema ka
ilma õigusliku aluseta (ehitusloata) püstitatud hoone
omanik. Seadus ei luba tal isegi hakata ilma loata
valminud ehitusele (kui see on valminud pärast 22.
juulit 1995) taotlema tagantjärele kasutusluba. Kui
lammutamine on määratud tähtpäevaks tegemata, siis
näeb seadus ette, et lammutamise korraldab kohalik
omavalitsus.
Kui ehitustööd tahetakse ette võtta juba olemasoleval
ehitisel, mis asub muinsuskaitsealal, (kuid ei ole
muinsuskaitsemälestis), siis tuleb kõigepealt luba
taotleda muinsuskaitseametist.
Lõpetuseks
lühike koond nendest tegevustest,
mis on vajalikud, kui inimene tahab hakata ehitama
uut elumaja Kehtna valda.
1. Pöörduda OÜ Valtu Projekt poole (tel 94 038) ja
küsida projekteerimistingimused. Kui selles
piirkonnas on juba olemas detailplaneering
(maanõunik teab seda), siis tuleb ainult täpsustada,
kas on vaja veel täiendavaid projekteerimistingimusi.
2. Tuleb tellida ehitusprojekt firmalt, kes on kantud
Riikliku Erinõuetega Tegutsevate Ettevõtete
Registrisse projekteerimisalal.
3. Tuleb esitada projekt läbivaatamiseks Rapla
maakonna ehituskomisjonis (Maavalitsuse juures) ja
antakse sellele maakonna ehitusinspektori poolt
kirjalik kooskõlastus, allkiri ja pitsat.
4. Tuleb esitada vastavalt ettenähtud vormile ehitusloa
taotlus (korraldab OÜ Valtu Projekt, telefon 94 038)
või väikeehitise puhul kirjaliku nõusoleku taotlus.
5. Enne ehitusega alustamist esitada sellekohane
kirjalik teatis vallavalitsusele kolm tööpäeva ette.
6. Ehitamine.
7. Pärast ehitise valmimist teatada sellest
vallavalitsusele viie päeva jooksul.
8. Ehitis vaadatakse üle (korraldab OÜ Valtu Projekt)
ja koostatakse ehitise vastuvõtu akt.
9. Tuleb esitada avaldus ehituse kasutusloa saamiseks
(korraldab OÜ Valtu Projekt).
10. Tuleb saada kasutusluba ja võtta ehitus
kasutusele.
Täpsemat teavet saab OÜ Valtu Projekt juhatajalt
Tõnis Kurisoolt (tel 94 038) ja vallamajast (tel
75 357 või 75 660). Valla uus ehitusmäärus on
koostamisel, see avalikustatakse Valla Vaatlejas.
Käesolevast aastast alustas tegevust ka Riiklik
Ehitisregister, kuhu kantakse kõik andmed Eestis
ehitatavate ja ehitatud hoonete ja rajatiste kohta.
Registriandmetega on võimalik tutvuda näiteks
vallamajas infospetsialisti Natalja Kivimägi juures (tel
75 357). Kui Teil on vaja Ehitisregistri andmete
väljavõtet, näiteks hoone müümise puhul, siis selle
riikliku dokumendi saab nüüdsest samuti vallamajast
pr N.Kivimägilt. Dokumendi iga lehekülje eest tuleb
tasuda vallale 20 krooni riigilõivu.
Pr Natalja Kivimägilt on võimalik saada ka kõikide
avalduste blankette (tasuta), samuti võib neid leida
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
Riikliku Ehitisregistri koduleheküljelt aadressil
www.ehr.ee
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Politsei

Hea Kehtna
valla elanik!
Iga päev loed Sa lehest, et on sisse tungitud
ühte või teise hoonesse, eramusse jne ning
varastatud on kodutehnikat, olmeelektroonikat...
Ka Sina ei ole kaitstud ja Su vara, mille
soetamiseks oled näinud vaeva, teinud tööd,
hoidnud teinekord kõhu kõrvalt kokku. Sa oled
teinud “euroremondi” ja ometi - sinu korteri
välisuksel on ainult “VASARA” lukk. Kui Sinu
kodu on Sinu kindlus, siis igal kindlusel olgu ka
vääriline uks ja vääriline lukk- sinu vara on
kaitsmist väärt. Öeldakse, et lukk on looma jaoks,
aga hea lukk- parem veel kaks- on teinekord
päästnud kogu koduse vara. Mõelge selle peale.
Investeering korralikku välisukse ja luku
muretsemisse on mitmeid kordi väiksemad kui
kahju, mis nende puudumisel võib kurikaelte
tegevusest tekkida.
Kodu ja lemmikloomad.... Kehtnas, Keavas ja
Kaereperes tööd tehes hakkab silma kümneid
lahtiselt jooksvaid koeri ja kasse. Kindlasti on
enamikul ka hea peremees, ilma peremeheta koeri
on üksikuid. Tuletan koerte ja kasside omanikele
meelde, et loomi omapäi jalutama lasta ei ole
lubatud, aga kui peremees seda ikkagi teeb, saab
teda trahvida. Eriti oluline on see praegu, kui
vallas on mitmeid marutaudijuhtumeid registreeritud. Ühel kurioossemal juhtumil pures Kehtnas
kass 3-aastast last, kes nüüd süste saab, kassi
kätte saada ja marutaudi olemasolu loomal
kontrollida pole õnnestunud. Kehtna Valla
keskkonnainspektor Ülari Luisuga on kokku
lepitud, et kontrollreide Kehtna vallas hakkame
läbi viima korrapäraselt. Koerte ja kasside
pidamine peab vastama nõuetele.
Teatan, et minu vastuvõtuaeg on muutunud.
Nüüd on see neljapäeviti kella 13- 16.

Mariann KUUSMANN
05148819 , 75 141

POLITSEITEATED
*Ajavahemikul 21.03.1995-26.08.2002 hoidis R.A
ebaseaduslikult oma elukohas Kärpla külas
Suurema-Kangru talus üheksat püstolipadrunit
kaliiber 9 mm Makarov.
*10. märtsil kella 14.00 ajal juhtis A.K olles
alkoholijoobes Kaerepere külas Staadioni tn 2
juures mootorsõidukit VAZ-2101 reg.nr 892AAC,
olles varem karistatud sellise teo eest.
*21. jaanuari lõuna paiku Eidapere alevikus
Eidapere Põhikooli garderoobis peksid R.U, D.J
ja P.M R.L näo piirkonda, tekitades talle tervise
kahjustusi.
Ajavahemikul 30.jaanuar-4.veebruar on Hertu
külas endise Pillipaju talu maadelt ära varastatud
9 H.E.S. OMA OÜ kuuluvat rulooni heina.
Vargusega tekitatud varaline kahju 2700 krooni.
*7.veebruaril kella15.00-21.15 vahel on aknahaagi
lahtikangutamise teel sisenetud Kehtna alevikus,
Aiandi 8 elava P.K eramusse ning varastatud
pendliga seinakell, tualettpeegel ja metalljalaga
petrooleumlamp. Tekitatud kahju 4900 krooni.
*Ööl vastu 9.veebruaril tungiti Kaerepere
alevikus Staadioni 6 maja ees juhipoolse
ukseluku katkikeeramise teel sisse A.V pakibussi
VW Transporter ja varastati esipaneelita

autoraadio CD mängija Pioneer DEH-2100. Kahju
2000 krooni.
*Ööl vastu 9.veebruari tungiti Kehtna alevikus
ukseluku katkikeeramise teel Lasteaia 2 ette
pargitud O. H sõiduautosse Mazda 323 126TDN
ja varastati ilma esipaneelita CD mängijaga raadio
IVC KD-S757R. Kahju 3000 kr.
*Ööl vastu 9.veebruari tungiti Kehtna alevikus
Staadioni 19 maja ees ukseluku purukskeeramise
teel sisse OÜ Starfeld sõiduautosse Toyota
Camry reg.nr 623VVV ja varastati
automakkraadio. Kahju selgitamisel.
*Ööl vastu 10.veebruaril on Lokuta külas garaazi
aknaklaasi eemaldamise ja katlaruumi ukse
lahtimurdmise teel sisse tungitud A.V eramu
garaazi kust varastati mootorsaag Husquarna
254 nr. 015000052, kaks 20-liitrist rohelist värvi
metallist bensiinikanistrit koos kütteseguga.
Kahju kokku 10400 krooni.
*Ajavahemikul 12.-14. veebruar on vaba
juurdepääsu kasutades Hertu külas Härtu talust
varastatud T.T kuuluv rahakott koos sularaha,
pangakaardi ja haigekassakaardiga. Vargusega
tekitatud kahju 1500 krooni.
*Ajavahemikus 14.-16. veebruar on ukse
lahtimuukimise teel sisse tungitud AS Rey
lihatoodete laoruumi, kust varastati arvuti kuvar
OC LCD ja hiir. Varaline kahju selgitamisel.
*19. veebruaril kell 14. 35 Käbiküla külas asuva
L.J kuuluva Järve talus toimunud läbiotsimise
käigus avastati L.J poolt ebaseaduslikult
käideldud 143 padrunit, kaliiber 5,6 mm, 16
jahipüssipadrunit, kaliiber 16mm ja 1
jahipüssipadrun kaliiber 12mm.
*Ajavahemikul 20.-21.veebruar on Kehtna
alevikus Viljandi mnt 8 K.L kuuluvast
kõrvalhoonest vaba juurdepääsu kasutades
varastatud alumiiniumvann. Varaline kahju 2500
krooni
*Jaanuaris on Hiie külas Kalda maaüksusel
ebaseaduslikult raiutud ja varastatud 26 puud
16,1 tm. Kahju 7860 krooni.
*18.-26.veebruaril Lelle-Eidapere teeristil
paiknevasse OÜle Kehtna Elamu kuuluvasse
biopuhasti hoonesse on sissemurtud ukse lahti
kangutamise teel ning varastatud 16A
automaatlüliti ja voolumõõtja. Esialgne kahju
1300 krooni.
*Ööl vastu 27.veebruari on ukseluku lõhkumise
teel sisse tungitud Kehtna alevikus Kooli 7
keldriboksi ning varastati kell-raadio Grundig,
tööriistakomplekt, elektridrell Bosh. Vargusega
tekitati kahju 3100 krooni.
*Ajavahemikul 3.veebruar kuni 3.märts on vaba
juurdepääsu kasutades varastatud Kehtna
alevikus Kehtna Mõisa OÜ veisefarmist tiine
mullikas. Varaline kahju 16 000 krooni.
*Ajavahemikul 13.-17.märts on Hertu külas OÜle
Taveton kuuluvast farmist vaba juurdepääsu
kasutades salaja varastatud survepesur ja 50meetrine pikendusjuhe. Kahju selgitamisel.
*Ööl vastu 19.märtsi on sisse tungitud
pakettakna lahtikangutamise teel Kehtnas Pargi
tn 6 Kehtna Mõisa OÜle kuuluvasse
lihatöötlemistsehhi ning varastatud erinevaid
lihatooteid. Varaline kahju 6000 krooni. Samuti
varastati AS Vändra Tarele kuuluvalt
ehitusobjektilt 2 nivelliiri, akulaadija Metabo, 2
akudrelli, 2 löökdrelli, 2 ketaslõikurit, plaadilõikaja
Mendeliit, elektridrell, elektriline maakiil Makita.
Varaline kahju 55000 krooni.

Mariann KUUSMANN
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MAAKORRALDUSTEENISTUSE TEATED
*Vallavolikogu võttis oma 18.veebruari k.a
istungil vastu otsuse valla üldplaneeringu
täiendamiseks, millega Hiie külas endise KarjaHansu talu maast eraldatud ca 2,3 ha suurusele
maa-alale kinnitati sihtotstarbeks jäätmehoidla
maa. Nimetatud maa-ala taotleb AS Rey oma
lihatööstuse loomsete jäätmete matmispaigaks,
mida saab kasutada ka Kehtna Mõisa osaühing,
tulevikus teisedki loomapidajad ASga Rey
sõlmitud lepingu alusel.
Üldplaneeringu täiendus on kooskõlastatud
Raplamaa keskkonnateenistusega.
*12.veebruaril 2003. a võttis Riigikogu vastu
Maareformi seaduse muutmise seaduse, mis
annab põllumajandusliku tootmise või

metsamajandusega oma asukohajärgse
omavalitsuse territooriumil tegelevale,
äriregistrisse kantud füüsilisest isikust
ettevõtjale võimaluse erastada vaba
metsamaad.
Vallavalitsus alustab lähiajal erastamisele
kuuluvate maatükkide väljaselgitamist ja plaanile
kandmist. Plaanid ja metsatükkide registreerimise
leht tuleb maavanemale esitada hiljemalt
1.septembriks 2003.a. Maavanem vaatab
esitatud materjalid ühe kuu jooksul läbi ning
annab erastamiseks loa. Seejärel paneb vallavalitsus vaba metsamaa tükkide registreerimise
lehe ja plaanid välja avalikuks tutvumiseks.
Seaduse muudatus annab võimaluse erastada
ühel isikul kuni 20 ha metsamaad. Seadus
määratleb erastamise tingimused ja eelistused.
Täpsemalt saab nimetatud seadusega tutvuda
lugedes Riigi Teataja I nr 26 artiklit 155.
Vastuvõetud seaduse rakendamise eeltööde
aeg langeb kiiresse ja töörohkesse perioodi.
Lahendusena pakume võimalust, et asjast
huvitatud isikud annaksid endast ja oma
soovidest märku juba aprillikuus. See võimaldaks
meil vaba metsamaa tükkide moodustamisel
arvestada tulevaste taotlejate soovidega.
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Raha

Kust saada raha?
Mõnelgi asutusel, ettevõttel, seltsil, ühingul,
liidul on hea soov ja tegutsemismõte jäänud
peatuma lihtsa takistuse taha – kuskohast
saada ettevõtmise tarbeks raha?
Kehtna Vallavalitsus on loonud selle tarbeks
eraldi ametikoha (ametnik on allakirjutanu), kes
aitab otsida ja annab nõu raha leidmiseks. Raha
saab mitmesugustest fondidest ja programmidest,
kuhu tuleb esitada vastav taotlus.
Toon ära praegu tegutsevad suuremad fondid
ja programmid, mille poole saab pöörduda.
Vaadake, kas mõni sobib teile ja pöörduge minu
poole tel 75 660. Saame kokku ja üritame leida
lahenduse.
Praegu on võimalik esitada taotlusi järgmistesse kohtadesse:

Eestis asuvad raha eraldavad
ametiasutused
HARIDUSMINISTEERIUM
Taotlused Hasartmängumaksu Nõukogu
eraldatavast rahast. Taotleda võivad nii eraisikud
kui ka juriidilised isikud (mittetulundusühingud,
ettevõtted, omavalitsused).
Eelistatakse järgmisi projekte: noorteühingute
asutamine, lasteaedade tegevuse alased projektid, koolikohustuse täitmise paranemise projektid,
lastevanemate tegelemise projektid, koolinoorte
teadusliku tegevuse projektid.
Siiani on hästi antud raha projektidele
järgmistel tegevusaladel: lastekaitse, lastevanemate koolitus, koolide aktivistide tegevus,
õpilaste töömalevate organiseerimine, lasteloomingu ülevaatused, looduskaitseringide töö,
noorte huvikeskused, puuetega laste tegevus,
noorte spordivõistlused, lastemänguväljakute
rajamine, laste psühholoogiline nõustamine.
Ei taheta eriti toetada asjade ostmist, ruumide
remonte, reisikulude kinnimaksmist.
Taotlusi vaadatakse läbi ja eraldatakse raha
iga kuu.
Lisaks võtab Haridusministeerium kuni
1.aprillini vastu raha taotlusi ka noorteprogrammide, noortekeskuste, noorsoouuringute
tarbeks.
SOTSIAALMINISTEERIUM
Taotlused Hasartmängumaksu Nõukogu
eraldatavale rahale.
Taotleda võivad nii eraisikud kui ka
juriidilised isikud. Eelistatakse projekte koduravi
arendamiseks, alkoholi ja uimastite tekitatud kahju
vähendamiseks, tervisliku eluviisi soodustamiseks.
Siiani on hästi raha antud pensionäride
ühenduste projektidele – pensionäride keskuste
käivitamiseks, pensionäride aktiivsemaks
kaasatõmbamiseks ellu; samuti antakse raha
tervisepropagandaks – südamepäevad näiteks
jne. Rahastatakse ka puuetega inimestele
suunatud projekte, lastekaitse ja haigetele lastele
suunatud projekte.
Taotlusi vaadatakse läbi ja eraldatakse raha
iga kuu.
KULTUURIMINISTEERIUM
Taotlused Hasartmängumaksu Nõukogu
eraldatavale rahale.
Taotleda võivad nii eraisikud kui ka juriidilised isikud. Raha antakse nn. omakultuurialastele
ettevõtmistele küla ja omavalitsuse tasandil,
seltsidele, muuseumidele, laualukooridele,
spordiseltsidele. Toetatud on igasuguseid
kultuuripäevi, näidendite lavastamisi, laulu- ja
tantsupäevi, spordivõistluste korraldamist.

Ei taheta anda toetust asjade ostmiseks (v.a
rahvariided), hoonete remontimiseks, reisikuludeks.
Taotlusi vaadatakse läbi iga kuu.
KULTUURKAPITAL
Taotlusi võetakse vastu kord kvartalis, järgmine kord 20. maini.
Taotleda võivad nii era- kui ka juriidilised
isikud.
Kehakultuuriprojektide all valdades rahastatakse näiteks spordivõistluste korraldamist.
Rahvakultuuri projektide all igasuguste
kultuuripäevade ja kultuuriürituste korraldamist
Ei taheta anda toetust asjade ostmiseks ja
hoonete remontimiseks.

Rahvusvahelised fondid ja
programmide esindused Eestis
Rahvusvahelistest asutustest, kes annavad
igal aastal raha projektidele on tuntumad
PÕHJAMAADE MINISTRITE NÕUKOGU
INFOBÜROO
Kuni 15.maini võetakse vastu väikeettevõtetes töötavate 20- 35-aastaste inimeste taotlusi stipendiaadina töötamiseks üks kuu välismaa
väikeettevõttes. Vastuvõtja ettevõte peab teada
olema, vajalik on keelteoskus. Tasutakse reis ja
majutus ning antakse päevaraha.
1.oktoobrini võetakse vastu taotlusi noorte
kultuurivahetusüritusteks, s.h. ka koolide ja
noortekeskuste taotlusi. Noorte kultuuri- (ja
haridus-) vahetuse üritusi ei ole täpsemalt piiritletud, seega on lubatav igasugune taotlemine.
EUROOPA LIIDU PROGRAMM SAPARD
(põllumajanduse ja külaelu arendamine)
SAPARDIL on mitu alaliiki, uuseestikeelse
sõnaga “meedet”.
Lisaks põllumajandustoetustele (meede 1) ja
põllumajandus- ning kalandustootmise toetustele
(meede 2) on uuemad meetmed ka meede 3 –
maapiirkondades mittepõllumajandusliku
tegevuse arendamine ja mitmekesistamine.
Toetust antakse investeeringute tegemiseks
ainult maapiirkondades.
Taotleda võivad AINULT ÄRIÜHINGUD JA
FÜÜSILISEST ISIKUST ETTEVÕTJAD. Ei saa
taotleda omavalitsused ja mittetulundusühingud,
seltsid, liidud jne.
Vallale kuuluv äriühing ei saa taotleda, juhul
kui valla osalus äriühingus on üle 25%. Taotlust
antakse kuni 50% ulatuses investeeringu
maksumusest.
Investeeringu toetust antakse ETTEVÕTLUSE TARBEKS: maaturismi edendamiseks
(hoonete ehitamine ja sisustamine, sisustuse
ostmine); käsitööettevõtete (ka õmblustöökodade) asutamiseks; lastepäevakodudenoortekeskuste-vanadekodude-hooldekodude
ehitamiseks ja sisustamiseks; põllumajandus- ja
metsamajandusmasinate ja seadmete ostmiseks,
kui sellega hakatakse teenindama inimesi.
Põhimõte on, et tehtav investeering peab olema
ettevõte, s.t. andma inimestele tööd ja osutama
tasulisi teenuseid.
Selle meetme alt on senini rahastatud eriti
turismitalude ehitamist ja nende köögiblokkide
sisustamist, aga ka mitmesuguste puidutöötlemise sisseseadete ostmist.
Taotlusi saab esitada kuni 26.septembrini ja
nad pannakse järjekorda.
Meede 4 – infrastruktuuri arendamine
maapiirkondades: antakse investeeringutoetusi
elektrivarustusvõrkude tarbeks, juurdepääsu-

teede, veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamiseks ainult maapiirkondades.
Taotlusi saavad jällegi ainult äriühingud ja
füüsilisest isikust ettevõtjad, mitte omavalitsused
ega mittetulundusühingud. Toetust antakse kuni
75% objekti maksumusest. Selle meetme alt ongi
rahastatud juurdepääsuteede rajamist, veetrasside ja kanalisatsioonitrasside rajamist.
Taotluste vastuvõtmine algab aprillis.
Meede 6 – külade taastamise ja arendamise
investeeringutoetus: see on kauaoodatud
meede, mille eesmärk on maal asuvate mitte tulu
toovate ja avalikuks kasutamiseks mõeldud
objektide ehitamise ja sisustamise rahastamine.
Selle meetme alt saavad toetust taotleda vallavalitsused ja mittetulundusühingud, seltsid,
liidud, aga ka külades olevad ettevõtjad. Toetust
antakse kui 90% investeerimisobjekti maksumusest, seega väga soodus. Raha antakse
seltsimajade, spordimajade ehitamiseks,
remontimiseks, sisustamiseks; parkide,
haljasalade, puhkealade, külaplatside, kiigeplatside, spordiväljakute rajamiseks, spordivarustuse ja muusikariistade ostmiseks, ruumide
sisustamiseks. Eraldi raha antakse infopunktide
rajamiseks (internetipunktid). Selle meetme vastu,
mille taotlusi hakatakse vastu võtma alles sügisel,
on huvi väga suur. Kahjuks on rahaline summa
väike, ligi 15 miljonit krooni kogu Eesti külade
peale (linnad siit raha ei saa). Aga summa võib
suureneda, kui teisi SAPARDi programmi toetusi
ei suudeta täielikult ära kasutada. Praegu ei ole
veel teada täpsemad taotlusvormid, kuid aeg on
kindlasti teha ettevalmistusi, objektid välja
valida.
ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SIHTASUTUSEREGIONAALARENGUAGENTUUR
annab toetust kohaliku omaalgatuse programmi raames: kodanike aktiivsuse tõstmiseks ja
kohaliku elu arendamise eest maakondades.
Taotleda saavad mittetulundusühendused,
seltsingud, sihtasutused. Taotlusi võetakse
vastu jooksvalt kogu aeg, kui on tegu üleeestiliste programmidega. Maakondlikke
programme võetakse vastu kaks korda aastas,
kuni 1.aprillini esimeseks poolaastas ja kuni
1.oktoobrini teises poolaastas. Toetatakse väga
mitmesuguseid ettevõtmisi, eeskätt siiski
organisatsioonilist tegevust – koolitust,
seminare, kodukandipäevi, trükiseid, uuringuid
jne. Taotlus esitatakse Rapla Maavalitsusele
(Villem Uustalu).
EUROOPA LIIDU PROGRAMM INTERREG JA PIIRIÜLESE KOOSTÖÖ PROGRAMM (CROSS BORDER COOPERATION)
See on rahvusvahelise koostöö programm
omavalitsuste, mittetulundusühenduste jt. vahel,
mis asuvad erinevates riikides. Üks riik peab
olema EL liige. Eestis lähevad selle programmi
alla praegu koostööprojektid, mida tehakse
Lõuna-Soome lääniga ja Uusimaa lääniga. See
projekt jäi eelmisel aastal kasutamata, sest nagu
ajakirjandusest tuli välja, ei saadud hakkama
eurobürokraatia nõuetega. Internetis selle
projekti kohta leiab andmeid Siseministeeriumi
koduleheküljelt, kus öeldakse, et projektitaotlusi
hakatakse vastu võtma sügisel.
Kõikidel, kes tunnevad huvi raha saamise
võimaluste kohta, palun julgesti pöörduda
Kehtna Vallavalitsusse telefonil 75 660 või
interneti aadressil jaak.vitsur@kehtna.ee.
Püüame ühiselt lahendusi leida.

Jaak VITSUR,
majandus-ja arendusnõunik

Sport

KESPO tutvustab

Foto perekonnaarhiivist.
15.07.1957.a.
Põlistele kehtnalastele on Rein Priks oma mees
juba 40 aastat. Samas kahtlen, kas kõik ka teda
kui spordimeest teavad? Alljärgnevalt põgus
tuur ajarattale peale.
Rein Priks sündis 20. novembril 1941. a Narvas.
Lapsepõlve- ja kooliaastateks sai tema koduks
Kohtla-Nõmme. Kohtla-Nõmme koolide järel
ootas Kohtla-Järve I KK, mille lõpetas 1962.a.
Õppimine oli keskmine, kõige suuremad raskused
olid inglise keelega – õpetaja Priks (!). Spordipoisina mäletab Rein end kogu aja olevat. Näiteks
tuldi poistega kooli tund enne tundide algust ning
mängiti “päeva esimeseks trenniks” kossu.
Rattaga ringirallimine oli tavaline asi, rääkimata
suusatamisest ja jooksmisest.
Teadliku sportlasetee alguseks aga peab Rein
8. klassis klassiõe kutsel Kohtla-Järve Spordikooli
Arvi Abeli suusatrenni minekut. Kuna sportimine
oli popp ja üks väheseid eneseteostamise
võimalusi, siis oli kokku saanud hulk hakkajaid
poisse. Tulemused ei lasknud end kaua oodata.
Gunnar Kure (GK): Olid sa talent või töörügaja?
Rein Priks (RP): Kuigi minu tulemused
paranesid kiiresti ning Eesti koolinoorte hulgas
tulid lemmikalal – suusatamises – tulevase
tipptegija Hain Kinksiga konkureerides
esikolmikukohad sagedased, ei saa ma öelda, et
need tulid ilma tööta.
GK: Aga sa tulid Eesti noortemeistriks ka
kergejõustikus?
RP: 1962. a õnnestus mul see 1500 m jooksus
– tulemuseks oli vist 4.11,0. Võib öelda, et Tallinna
Pedagoogilisse Instituuti õppima asudes sai mu
treeneriks kuulsuste plejaadi üles kasvatanud
Aleksander Tšikin (treeneriks on olnud ka Olev
Karikosk).
GK: Mida tõid aastad pärast keskkooli
lõpetamist?
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REIN PRIKS –
70-ndate Eesti tippsportlane
RP: Nagu ütlesin – TPedI ja kehakultuuriteaduskond. 1963. a abiellusin inglise filoloogi
Sirjega, kes oli pedas samuti tubli sporditüdruk
(kõrgust hüppas 1.40, kooli võrkpallivõistkonna
tegija). Esimene trehvamine oli Riia rongis, kui
sai mingilt võistluselt Tallinna sõidetud. Peale
kooli käisin sõjaväes ja spordimehena (siis oli
see nii) teeniti Riia ASK ridades. 1966. a tulime
Sirjega Kehtnasse õpetajateks ning siin me oleme
– OMA ESIMESEL TÖÖKOHAL!
GK: Oled võistelnud peale suusatamise ja
kergejõustiku jooksualade veel rattaspordis,
võrkpallis, VTK mitmevõistluses, suusakahevõistluses.
RP: Meeldejäävamad võistlused olid
Nõukogude Liidu maasportlaste (Eestis VSÜ
“Jõud”) meistrivõistlused, ajalehe “PRAVDA”
jooksukrossid. Eesti koondises olen võistelnud
19 korral. Põhidistantsid olid 5000 m ja 10000 m.
GK: Milliseid seiku sa oma sportlaseteelt
meenutaksid?
RP: Tingimused. Meie võistlesime nn.
punasel tellisepuru radadel, mis on võrreldamatud
tänapäevastega. Jalanõuks olid valdavalt Põhjala
ketsid, milledelt oli kõrgem osa maha lõigatud.
Naelikud aga olid kuue statsionaarse naelaga ning
enda liimitud kannakõrgendusega Kommunaari
toodang. Vaid NSVL koondislased (näiteks Mart
Vilt) omasid paremat varustust.
Rapla rajooni spordijuhtkond ajas mulle kui
rajooni meistrile Soomest välja KARHU plastikpõhjaga suusad. Meile oli see nii uus asi ja tundus
mõttetu, et ma põletasin leeklambiga selle plastiku
sealt talla alt maha – muidugi olid suusad rikutud!
Elvas krossijooksumeistrivõistlustel murdsin

jalaluu.
Töötasin koos Mati Nuudega Pirital
tuletõrjes.
Kõige pikem treeningjooks on olnud 67 km.
Kõige pikem võistlusdistants suusatamises
30 km.
Treeninglaagrites magasime põrandal,
raamistiku sisse laotatud põhkudel.
Treeningutele, näiteks Otepääle, sai sõidetud
rattaga (umbes150 km).
Kõige suurem ajaline kaotus “rinnaga”
kaotuse juures oli üle poole minuti (Venemaal oli
kõik võimalik!).
Rapla rajooni meistriks olen tulnud 65 korral.
Spordikoolide toetus varustuse näol oli siis
suur abi nagu a/ü toidutalongidelgi.
Juttu jätkus kauaks veel. Loodan, et meie
teenekate spordiinimestega toimub kunagi
meeldiv ümarlaud, kus kõik spordihuvilised
saaksid osaleda ning oma uudishimu rahuldada.
Tänan Reinu meenutuste eest ning
lõpuridadeks sobivad Rein Priksi isiklikud
rekordid – tehkem järele nüüd, 40 aastat hiljem!
800 m – 1.58,6
1000 m – 2.32,6
1500 m – 3.59,0
3000 m – 8.25,0
3000 mtj – 8.59,0
5000 m - 14.25,5
10000 m – 30.07,0
maraton – 2:30.50,0
Visadust harjutamisel kõigile jooksusõpradele!

Gunnar KURE

Põlva, JK Tajak Tartu, Räpina SK, FC Comwell Pärnu, FC Elva II. Mängud algavad maikuus.
Esimene mäng on kevadpühal 1. mail Põlvas vastaseks FC LOOTOS.

Gunnar KURE

EVL II kohtade lainel
EVL-I tüdrukud on kolmel järjestikusel turniir
saavutanud II koha.
FC LOOTOS CUP´03 (tüdrukud sündinud
1987 ja hiljem) olid kolm paremat võistkonda:
1. JK TAMMEKA Tartu
2. EVL Kehtna
3. Pärnu JK
Mängisid: Margit Vavulski, Anni Madisson,
Jane Tõnisson, Marit Juurma, Maarja Männik,
Kärt Hallikas, Age Uibo, Kertu Liebert ja
Aleksandra Gontsharova.
Ajalehe NÄDALINE 1. neidude siseturniir
(1987 ja hiljem sündinud):
1. Pärnu JK
2. EVL Kehtna
3. JK TAMMEKA Tartu
Mängisid: Anni Madisson, Jane Tõnisson,
Marit Juurma, Kärt Hallikas, Age Uibo, Kertu
Liebert ja Kethy Õunpuu.
Märtsivaheaja esimesel päeval pidas Pärnu
JK oma traditsioonilist karikaturniiri. Osalised
seekord 1988 ja hiljem sündinud.
Paremusjärjestus:
1. TKSK VISA
2. EVL Kehtna

3. JK TAMMEKA Tartu
Viimane turniir oli rõõmustav seetõttu, et
näitas EVL-I järelkasvu tublidust – võistkonnast
oli vaid 4 1988.a. sündinud 6 ülejäänud tüdrukut
nooremad!
Mängisid: Anni Madisson (eriauhind
võistkonna parimale mängijale), Viivika
Viickberg, Maarja Männik, Teele Müller, Sirli
Oja, Age Dupikov, Kadri Kandla, Jaanika
Veersalu, Kersti Rahusalu ja Liisi Taniel.
Õige pea algab EVL-I võistkonnale II hooaeg.
Mängitakse noorte meistrivõistlustel ning samuti
naiste meistrivõistlustel. Endiselt oleme naiste
turniiril noorim võistkond.

KSK KESPO
jalgpallimeeskond
alustab oma 3. hooaega
Kui eelmistel aastatel mängiti IV liiga
LÄÄNETSOONIS, siis algaval hooajal tuleb EJL
initsiatiivil mängida LÕUNATSOONIS. See
tähendab võistkonnale pikemaid sõite, kuid samas
ka uusi huvitavaid vastaseid. Alagrupikaaslased
on:
Roosna-Alliku SK, FCF Järva-Jaani SK, SK
Kirm Suure-Jaani, FC Warrior Valga, FC Lootos
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Kool

Kehtna põhikool kooliaasta lõpusirgel
Iga hetk on lõpusirgele jõudmas
järjekordne kooliaasta. Kolm õppeveerandit neljast on nüüdseks lõppenud
ja õppeaasta tulemustest pilt selgumas.
Nagu ikka on ka see õppeaasta kooliperele ohtralt tööd ning sellega seotud
rõõme ja muresid pakkunud, on olnud
tavapäraselt töökas ning tulemusrikas.
Siiski on mitmeid seda aastat esiletõstvaid asjaolusid.
Tänavune tööaasta on Kehtna kooli
juubeliaasta. Täitub 160 aastat järjekindlat laste
õpetamist Kehtna mail. 1843.–1990. aastani
Kalbus asunud kool on oma viimase tosina aasta
lennud saatnud teele Kehtnast. Täna käivad
koolis juba need lapsed, kellele kool Kalbus on
kauge minevik.
Aga 2 .mail kutsume taas kokku oma
vilistlasi ja töötajaid läbi aegade, et jälle kohtuda,
koos kooliaegu meenutada ja elust ning olemisest
vestelda.
Samavõrd oluline sündmus oli kahtlemata
jaanuaris koolis toimunud riiklik järelevalve.
Selle käigus toimus igakülgne koolielu ja selle
korralduse “järgikatsumine” ning ideaaliga
võrdlemine. Kontrolliti koolis tehtava töö
kvaliteeti, sisukust ja vastavust Eesti riigi
seadustele. Sealt saadud riiklikul tasemel hinnang
andis kindlust arvamusele, et Kehtnas on
tegemist tubli, areneva ja konkurentsivõimelist
haridust pakkuva kooliga. Enamik koolitöö
valdkondasid hinnati “heaks” ja mõned
“rahuldavaks”. Eriti tõsteti esile kooli hoolt nende
õpilaste eest, kel õppimisega väikseid raskusi on.
“Mitterahuldavaid” koolitöö tahke meil ei olnud.
Äramärkimist leidis ka Kehtna valla tähelepanu
oma lastele – nii toetused töövihikute ostmiseks,
koolieineks, õpilaste transpordiks kui ka
koolihoonete korrashoiuks. Kooliga rahulolu
näitas ka järelevalve käigus õpilaste seas
läbiviidud küsitlus ning kevadine lastevanematele
korraldatud küsitlus. Kes soovib kooli järelevalve
aktiga lähemalt tutvuda, saab seda koolis teha.
Kooliaasta muutis pingelisemaks väike
kaadripuudus, mis igapäevatöös tähendas seda,
et õpetajate töökoormus oli tihtipeale liialt suur
ning lisaks oma õpetajatele kaasasime teistel
elualadel töötavaid õpetajakutsega inimesi. On
lootust, et uuest õppeaastast asub meile tööle ka
uusi teotahtelisi ja kooli edendavaid õpetajaid.
Meie lõpuklassi õpilased on üldiselt aru
saanud käesoleva aasta erakordsest tähtsusest
nende elus ning võtavad õppimist enamasti
piisavalt tõsiselt. Nad on endale juba
teadvustanud ained, milles tuleb eksam sooritada.
Samuti on lõpetajad asunud tegema katseid ja
valikuid edasiseks õppimiseks meelepärase ja
sobiva kooli valikuks. Ja tõepoolest – oma
teadmiste, oskuste ja töötahte baasil on enamikul
meie lõpetajail tõepoolest võimalik valida, millise
taseme ja mainega koolis oma haridusteed jätkata.
Järgnevalt aga väike ülevaade meie õpilaste
saavutustest. Meie õpilased on edukalt esinenud
mitmetel aineolümpiaadidel, konkurssidel ja
spordivõistlustel.

Geograafia olümpiaadil olid maakonnas
tublid 8.klassidest Teele Kundla (3. koht) ja Anu
Pedaja (4. koht) ning 9.klasside arvestuses Keilo
Luisk, kes saavutas 1. koha. Geograafiat õpetab
õpetaja Meeli Jänes.
Matemaatikas (õp. Liivi Kundla) olid tublid
Riin Velleste (9.kl 3. koht), 8. klasside arvestuses
Anu Pedaja (1.koht) ja Teele Kundla (2.koht) ning
7. klasside õpilaste seas Mariana Padjus (2.- 4.
koht). Nuputa-viktoriinil oli meie 5.-6. klasside
võistkond (Jaanus Zoobel, Siim Kiolein, Tõnis
Kask ja Madis Haasma) neljas ja 7. klassi
võistkond (Mariana Padjus, Geidi Miilmann ja
Anni Haasma) saavutas esikoha.
Üle mitme aasta osalesid õpilased ka füüsika
(õpetab allakirjutanu) olümpiaadil. Tulemused:
Miko Allikmäe 2. koht, Keilo Luisk 3. koht, Kaupo
Läänerand 4. koht, Liisi Viitkar 5. koht ning samas
arvestuses Mariann Sulg 6., kuid 8. klassi
õpilasena oli tal võimalik ka vähem ülesandeid
lahendada - 8. ja 9. võistlesid samade
ülesannetega samas arvestuses.
Vene keele (õp. Maie Kihlevelt) olümpiaadil
oli tubli August Jääger (8. klass) - 1. koht 77,5
punktiga 78-st! ja 7. klasside arvestuses olid
tublid Geidi Miilmann ja Mariana Padjus.
Ingliskeelsete lühinäidendite võistlusel
märgiti ära VI klassi õpilased Liisi Mölder ja
Rasmus Toome. Inglise keelt õpetab Sirje Priks.
Eduka osalemise eest loodusajakirjadeteemalises internetipõhises viktoriinis „Lugedes
loodusest“ said tunnustuse osaliseks Anu
Pedaja ja Mariann Sulg (juhendas Meeli Jänes).
Juuru Gümnaasiumi korraldatud Eduard Vilde
elu ja loomingu tundmise viktoriinis sai meie kooli
7.-9. klassi võistkond 1. koha. Võistkonda kuulusid Anni Mäeots, Angelika Õunpuu, Mariann
Sulg, Ly Ferenets, Anu Koit, Mariana Padjus.
Õpilasi juhendas Eva Pedaja. Hästi on esinetud
ka eesti keele ja kirjanduse tundmise viktoriinis,
mille viimased voorud veel toimumata on.
Aastaid korraldab Heldur Rahoja maakonnas
kooliõpilastele mälumängu. Meie õpilastele on
see alati köitev ja huvitav olnud. Nii näitab ka
tänavu meie 9. klassi poiste võistkond juba teist
aastat järjest häid tulemusi. Esimesed 4 vooru
toimusid interneti vahendusel ja 4 vooru toimuvad Raplas ning kokkuvõtted selguvad mais.
Tublid on õpilased ka spordis olnud. Viimane
suursaavutus oli meie tütarlaste korvpallivõistkonnal, kes ainsa põhikoolide esindajana
tuli Rapla Ühisgümnaasiumi karikaturniiri
võitjaks! Selle tubli võistkonna liikmed olid Erle
Ellermaa, Nele Järvala, Kille Kallaste, Anni
Mäeots, Mari Riisenberg, Mariann Sulg, Maarja
Tombak ja Riin Velleste. Meie poisid Tarvo
Andres, Johannes Haasma, Lauri Kipper, Timo
Käes, Ivar Paimre, Tarmo Ojasoo ja Raido Sildoja
aga olid kolmandad B-klassi poeglaste korvpallimeistrivõistlustel.
Ka jalgpallis oleme tugevad (siinkohal meie
tänusõnad FC FLORA Kehtna jalgpallikoolile) D-klassi turniiril kuulus meie meeskonnale (Argo
Dupikov, Aleksander Minakov, Raigo Noode,
Madis Nurmik, Martin Nurmik, Kristjan Nõulik,

Eidapere Koolis
istusid õpetajad
koolipinki
Ajakirjas Haridus 3/2003 märgib professor Ülo
Vooglaid oma artiklis, et prioriteete saab olla
ainult üks, mitte seitse-kaheksa tükki.
Küsimusele “Mis on hariduses see süsteemi
kujundav tegur, millesse investeerimine annaks
tõuke iseeneslikuks arenguks?” vastab
ta:“Alustama peaks õpetajast, sest õpetaja on
kahtlemata koolis põhitegur – nimelt hea õpetaja.”
Meie Eidapere Koolis püstitasime oma
esimeseks prioriteediks õpetaja professionaalsuse tõstmise ja seetõttu istusid kõik õpetajad
koolipinki. Tallinna Pedagoogika Ülikooli
emeriitprofessor Lembit Türnpuu käe all said
õpetajad teadmisi, kuidas õpetaja ennast hindab,
kuidas tegutseda uut moodi, kuidas analüüsida
tunni tulemuslikkust. Õppisime tundma
aktiivõppe meetodeid, toimusid grupitöö õpetaja
professionaalse meisterlikkuse arendamiseks ja
paneeldiskussioon “Kas õppimine peaks olema
meeldiv ajaviide või raske töö?”.
Teisel päeval kohtusime Loo kooli
õppealajuhataja Kersti Lepikuga, kes peatus
õpetaja kvalifikatsiooni ja personali hindamise
olemusel ja kriteeriumitel – millised on
enesehindamise ülesanded koolis, kooli
sisehindamise kriteeriumid.
Koolitusjuht Linda Nurmoja tuletas meelde
õpetaja kutseeetikat:
Austa last, ta on inimene nagu sinagi.
Austa kolleegi – kindlasti on sul temalt midagi
õppida.
Austa lapsevanemat, sest temagi soovib
lapsele paremat.
Oska jääda iseendaks.
Ole avatud uuele.
Julge vastutada.
Naerata, ole lahke meelega.
Ole päike, kes aitab taimedel juurduda.
Ole uhke oma elukutse üle.
Järgmine koolitus toimub
20. ja 21.mail kell 13.
Ootame külla ka teisi valla õpetajaid.
Ilusat kevadet kõigile ja et ikka seeme
viljakasse mulda satuks.

Inge PULLAT,
Eidapere Kooli direktor

Rando Pajus ja Kaarel Traumann) 2. koht. Bklassi turniiril aga oli kolmanda kohaga edukad
taas meie jalgpallivõistkond. Sinna kuulusid
Raido Sildoja, Lauri Kipper, Johannes Haasma,
Artur Rassmann, Igor šersnev, Tarvo Andres.
Koolipere ja lastevanemate poolt tahan kindlasti
tänada ka kunsti- ja spordikoolide töötajaid hea
ja eduka koostöö eest.
Kindlat meelt ja tahet kõigile õppeaasta
edukaks lõpetamiseks.

Toivo NIINEMETS,
Kehtna Põhikooli direktor

Kool, kultuur
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Minu mõtted Kehtna põhikooli
teatristuudio- ja huvijuhina

Reet Langi foto

“Kas Kehtna kooli huvijuhina töötamine ongi
siis sinu karjääri “tipp”?” küsis minult hiljuti
üks juhtival kohal töötav kolleeg, tehes mulle
“paremat” tööpakkumist. Kui ma varem tihti
mõttes arutlesin erinevate tööpakkumiste üle,
siis see pisut irooniline, justkui minu senist
töökohta pisut madalaks pidav küsimus tõi minu
sisemusse selguse ja enesekindluse. Äkki oli
mulle täiesti selge, mida ma pean tegema.
Teadsin täpselt, mis on minu elus oluline ja mis
ebaoluline, kuhu ma pean liikuma ja mida elus
hindan.
Me sünnime siia ilma kindlaid õppetunde
lahendama – just meie edasiliikumiseks vajalikke
(keegi pole tulnud siia vaid sööma ja sõnnikut
tegema). Oluline on avastada-leida just see õige
tee, mille läbi oma õppetunnid positiivselt
lahendada. Kuid on väga raske selle maailma
probleemide rägastikus leida üles OLULINE – just
see õige suhtumine maailma asjadesse. Ja kes
ütlebki, mis see õige on, kõik on ju suhteline.
Kõikvõimalikud materiaalsed hüved ja maised
ahvatlused lendavad kaigastena su kodaraisse.
On tähtis mõelda ja mõista, miks ja kust lendas

“kaigas” ja mida teha edasi, et sama “kaigas”
uuesti ei lendaks. Kui me põhjust ei likvideeri,
astume pidevalt samale rehale (a´la kui me haiguse
põhjust ei leia ja ei likvideeri, jääme seda haigust
teatud aja tagant pidevalt rohtudega ravima).
Tihtipeale on aga nii, et selliseks mõtisklevaks
põhjuste otsimiseks me aega ei võta, sest elu
sunnib takka ja pidevalt on vaja mingeid asju,
mille eest aga tuleb maksta. Enda ümber
materiaalsust kuhjates (sageli üleliigset) elame
me vaid selle nimel, kuidas rohkem raha teenida
ja OLULINE kaob tasapisi silmist. Kaob side
loodusega, kiiresti jahenevad suhted
lähedastega, positiivsed emotsioonid
negativiseeruvad üha enam, kasvab närvilisus
ja kaob hingerahu ning enesemääratlus valgub
laiali.
“Isekeskis elu mõtte üle mõtisklemiseks pole
lihtsalt aega (selle eest ju palka ei maksta) ja raha
teenimise kõrval on vaja ka puhata...” vabandame
me ennast kiiresti välja (tegelikult ennast pettes).
Ilma magamata inimene elada ei saa, ilma
filosofeerimata aga küll. Siit tulevadki prioriteedid
ja ilmselt tuleks endale selgeks teha, mis on siis
oluline: kas närviliselt teenitud rahapatakas või
näiteks südames leitud rahu oma sisemiste
probleemide lahendamisel. Siia sobiks lisada üks
armas salmike, mille on kirjutanud Arvi Siig.
Ei hüüa tulles õnnetus
Sest märguand ei õnnestu
Inimkond kõik õnne jahil
Aiva teise kanti vahib
Et mu jutt väga laiali ei valguks, tulen oma
töö juurde tagasi. Olen huvijuht, olen vajalik
vanem sõber kõige raskemas ja huvitavamas
vanuses – 13-16-aastastele – lastele. Kui
algklasside õpilased saavad üldjoontes siiski nii
kodust kui ka koolist vajalikku tähelepanu ja
pühendumist (on ju algklassides tavapäraselt
ainult üks õpetaja, kes on lastele nagu ema eest),
siis põhikooli astme õpilased on minu meelest
kõige “hüljatumad” (loomulikult on alati
erandeid). Nad vajavad ja võtavad sinult rohkelt
energiat ja jõudu, kuid kohene tulemus või
tagasiside on minimaalne, tehtud töö tagajärgi
näed mõne aasta pärast (erinevalt teiste
vanuseastmega lastega töötamisel, kus
nooremate laste puhul on olemas otsene
tagasiside kiidusõnade, kingituste, lillede ja

pulbitseva lapseliku rõõmu näol, gümnasistide
puhul aga õpetuslik-arendava ühistöö
näol).Võibolla sellepärast ei tahetagi selle
vanuseastme lastega eriti tegeleda. Tihtipeale ei
mõista me murdeealiste vahest isegi pisut
solvavat käitumist, pidades neid lihtsalt
rumalateks ja me püüame vältida nendega
suhtlemist, keerame selja ja lohutame ennast
väärarusaamaga: “Ah, see on selline iga, siis ta
ongi sihuke rumal, küll läheb üle...” Kuid just sellel
ajal vajab ta kõike, alates suhtlemisestarutlemisest, lõpetades kõige laiemas mõttes
armastusega. Kui koolis selline noor vastu tuleb,
tere ütleb ja mulle otsa vaatab (kahjuks mõnikord
ka pilgu maha suunab), siis näen tema silmis sadu
küsimusi ja vajadusi, mis aga east tuleneva
häbelikkuse ja ebakindluse tõttu keele taha
pidama jäävad.
Mina olen üks neist inimestest, kes saab
aidata kaasa nende noorte enesekindluse ja
eneseväljendusoskuse kujunemisele. Ma saan
neid aidata mõista ümbritsevat maailma. Just selles
eas kujuneb lapse edasine liikumine kõige
suuremal määral, oskus toime tulla ja leida oma
tee, vajadus mõtiskleda elu olemuse üle, teha
vahet olulisel ja ebaolulisel oma elus, oskus
lihtsalt armastada elu ja loodust enda ümber, näha
seoseid kõikjal ja kõiges. Mina saan huvi- ja
näitejuhina pakkuda oma energiat ja armastust
neile noortele ja ma tean, et see “muld” on kõige
viljakam, kuhu oma “seeme” külida. Juba praegu
kogen tagasisidet meie kooli lõpetanud noorte
läbi, kes minuga edasi suheldes ainult rõõmu
pakuvad. Rõõmutunne tehtud tööst – see on see,
mis muudab elu päikeseliseks ja töö hobiks.
Jah, tõesti võin kindlalt öelda: minu praegune
“tipp” on tõesti olla Kehtna põhikooli huvijuht.
Ja tihtipeale ronitakse just kõrgemate tippude
poole sellepärast, et madalamad käivad lihtsalt
üle jõu. Võibolla meie Eestimaal ongi paljud asjad
just sellepärast korrast ära, et me ei oska või ei
taha korras hoida neid tippe, mis asuvad
madalamal. Kõik tahavad ikka kõrgemalt üle
vaadata – kes siis aga baasid korrastab?
Jah, olen Kehtna kooli huvijuht ja naudin oma
aega ning töötulemusi-õppetunde elus.

Krista OLESK,
5 lapse ema ja taluperenaine,
kohe 37-aastane.
11. märtsil 2003. aastal

Kehtna kooli
vilistlane ja töötaja!
2. mail kell 17 kutsume taas kokku oma vilistlased ja töötajad,
et koos tähistada kooli 160. aastapäeva.
Päevakava:
17.00 aktus
19.00- 01.00 seltskondlik osa.
Osamaks 100 krooni ( pensionäridele 50 krooni). Registreeruda ja tasuda saab ülekandega Toivo
Niinemetsa (eri)arvele 10010290984013. Maksekorraldusel tuleb ära näidata nimi ja lõpetamise aasta.
Samale arvele, aga märgusõnaga „juubel + nimi“, saavad raha kanda kõik, kes üritust ja selle
korraldamist toetada soovivad. Registreeruda ja osamaksu tasuda saab ka koolis üritusele eelnevail
nädalail. Infot saab telefonidel tööpäeviti telefonidel 92-124 ja õhtuti 052 09 501

Pilt Kehtna Põhikooli kodulehelt
http://www.kehtnapk.edu.ee/
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Koolkodu

14. märtsil avati pidulikult ja õnnistati
Eidapere koolkodu

Mati Michelise ja Rein Järviku
eestvedamisel renoveeritud endises
mõisahoones hakkavad elama üheksa
last, kellel on koduga probleeme.
Õppimist saavad nad jätkata Eidapere
koolis. Koolkodus peavad lastel silma
peal kasvatajad ja komandant.
Sügiseks loodetakse valmis saada
koolkodu teine korrus õppeklasside,

eluruumide, tualett- ja duðiruumidega.
Siis majutaks koolkodu 25 inimest.
Tööd on veel palju: territoorium
tahab korrastamist, parkla ja lipuplats
peab valmis saama, korralikku
välisvalgustust ka praegu ei ole. Mati
Michelis ja Rein Järvik peavad plaani,
millal ja kuidas remontida endine
tööõpetusmaja huvialaringide majaks,
korda tuleb teha ka vana saun. Viimane
on küll väike, aga korras võiks ta olla ja
kasutamist leiaks kindlasti.
Maksumaksja ei pea muretsema kogu raha (poolteist miljonit krooni) on
saadud projektile Eesti-Ameerika
Fondist.

Mati Michelise fotod

Kool, kultuur

Emakeelenädal Kehtna lasteaias
Juba mitmendat aastat on Kehtna lasteaias
tavaks korraldada emakeelepäeva puhul
emakeelenädal. Sellel nädalal jagati lastele rohkem
teadmisi eesti keelest, eestikeelsetest raamatutest,
lastele tutvustati tuntud eesti lastekirjanikke.
Huvitavaid tegemisi jagus igasse aiarühma.
Kullerkupu ja Nurmenuku rühmade lapsed tegid
tutvuvaid õppekäike lasteaia metoodika kabinetti,
kus on palju huvitavaid raamatuid. Tutvuti nii
muinasjutu-, luule- kui ka juturaamatutega. Tore
oli kuulda, et ka kodudes on raamatuid ja neid
loetakse lastelegi. Nurmenuku rühma lapsed
oskasid juba neid lugeda ja igaüks sai valida kaasa
endale sobiva raamatu. Leppisime kokku, et kui
need on läbi vaadatud või loetud, siis võib tulla
iseseisvalt, muidugi õpetaja loal, oma raamatut
mõne teise vastu välja vahetama.
Sellel nädalal valmis ka palju toredaid
raamatuid, millede autoriteks olid lapsed ise.
Kõikides raamatutes oli palju pilte ja suuremad
lapsed kirjutasid kaunis emakeeles jutukesedki
juurde.
Lepatriinu rühma lapsed tegelesid terve
nädala jooksul Sipsikuga. Kuulati jutukesi,

vaadati pilte ja valmis sai palju toredaid Sipsikuid.
Võilille rühma lapsed lõpetasid oma
emakeelenädala ekskursiooniga Kehtna
raamatukogusse. Sealt said nad väga positiivse
elamuse. Juba uksest sisenedes oli kuulda
regilaulu, millega ka lapsed aktiivselt ühinesid.
Lapsi juhendas raamatukogu juhataja tädi Õie.
Räägiti Kristjan Jaak Petersonist. Näha sai 125
aastat vana ajalehte “Sakala”. Tädi Õiel oli välja
otsitud ka päevinäinud “Kalevipoeg”, mida ta
soovitas lugeda õhtul küünlavalgel.
Jalutuskäigul mööda raamatukogu ruume
nähti palju-palju raamaturiiuleid, mis kõik
raamatuid täis. Ühes ruumis oli sisse seatud ka
internetipunkt, mis leidvat pidevat kasutamist
koolilaste poolt. Täname toredaid ja sõbralikke
raamatukogutädisid ettevalmistuse ning
mahukate teadmiste eest.
Kevadist päikest silmadesse ja soojust
südamesse!

Juta KÕRTSINI,
Kehtna Lasteaia juhataja asetäitja
õppe- ja kasvatustöö alal

Beebikool Kehtna Lasteaias Siller
on juba aastane

Pimm- pomm, pimm –pomm
kellad löövad.
Pimm –pomm, pimm –pomm
kellad löövad.
Algab meie laulutund ,
algab meie tantsutund,
algab meiemängutund…
Nii algab igal neljapäeval mängukool ja
esmaspäeval beebikool. Selle lauluga on kõik
öeldud, mis meid ees ootab. Kui vaid mainida, et
täna lähme laulma, siis 1,5aastane Põnn on
kombeka juures enne kohal kui ema ja naerul
nägu vastab “pimm-pomm”.
Tore on see, et ka Kehtnas on võimalik juba
väikelast muusikaliselt ja kehaliselt arendada.
Praegu käivad mängukoolis lapsed vanuses 10
kuust kuni 1,5aastani ja beebikoolis 4-5kuused.
Kuna meie oleme esimene beebikoolist
mängukooliks kasvanud rühm, siis siin on kõik
lapsed, lapsevanemad ja ka muusikaõpetaja Sirje,
õpilaste rollis. Muidugi on lapsed need, kes
näitavad oma tegudega, et nüüd on aeg liikuda
või mängida. Õnneks siin koolis ei pea keegi olema
hea laulja või tantsija. Kõige tähtsam on, et emal
oleks lapse jaoks aega. Lapsel on võimalik
suhelda nii ema kui ka mängukaaslastega,
muidugi omal moel - mängides. Kõige parem on
selle kooli juures see, et ei jäeta kodutöid. Tahestahtmata jäävad lihtsad lastelaulud meelde ja
endalegi märkamatult laulad neid lapsele kodus.
Tuttavat laulu kuuldes jääb jonn järele, igavus
on peletatud ja tuju paraneb - see on järele

proovitud “retsept”. Mängu- ja beebikooli
raames on võimalus lasteaia basseinis ka ujuda.
Emmega koos soojas vees ja treener Malle
Pauguse juhendamisel on ütlemata mõnus ja
vahva sulistada ja sukelduda. Pärast ujumist
maitseb toit ja uni hästi. Emadele on alati oluline
rahulolev ja õnnelik laps.

Taneli ema PILLE ja
Annika ema PIRET
Beebikool Kehtna Lasteaias Siller alustas
tööd 2002. aasta jaanuaris. Juhendajaks lasteaia
muusikaõpetaja Sirje Randmaa, kes läbis
eelnevalt ka vastava koolituse Viljandis.
Beebikooli rühma tuli viis 4-5kuust Kehtna vallas
elavat last. Tore on, et beebikool tööle hakkas ja
lapsevanemad meie poolt pakutuga kaasa tulid.
Sel aastal on näha juba järelkasvu ja vanad olijad
jätkavad mängukoolis. Eelpool mainisid emad
vaid laulmist, mängimist ja ujumist, kuid kindlasti
on sellisel kooskäimisel veel mitmeidki
positiivseid pooli. Emadki saavad omavahel
kokku et oma muresid ja rõõme jagada, koos
tähistatakse pisipõnnide sünnipäevi ja jõulude
ajal külastas neidki päkapikk. Samas saavad nii
lapsed kui ka emad tuttavaks lasteaiaga ja nii on
lasteaeda tuleminegi veidi valutum.
Suur tänu tegijatele ja samuti osalejatele!
Jõudu ja tahtmist ka edaspidiseks jätkamiseks
soovides

Katrin VELLESTE,
lasteaia juhataja
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AARE KODUVIDEOSTUUDIO ON TEILE
ABIKS KUI SOOVITE:
...jäädvustada videolindil Teile olulisi
sündmusi (sünnipäevad, pulmad, konverentsid,
esitlused, asutuste peod) nende toimumiskohas
kokkulepitud mahus ja reþiis Digital 8 või HI-8
lintidel videofilmi edasiseks montaaþiks ning
lõplikuks salvestamiseks CD-le, VHS-le või DVDle;
...vormindada oma koduvideo filme VHS
formaadis, lõigata välja mittevajalikud kaadrid,
lisades monteerimise käigus algus- ja lõputiitrid,
fotod ja muusika ning remonteerida kogu materjal
nii, et seda oleks ka teistel põnev vaadata;
...skanneerida uusi ja vanu fotosid ning
diapositiive (slaide) neid arhiveerida ning
koostada fotodest album CD-le.
Täiendav info tel. 051 17345
Samas on võimalik tellida videofilmi Valtu
seltsimaja 80. hooaja avaüritusega 15.
jaanuarist 2003.a. Filmi pikkus 70 min. Hind
120 krooni.

Aprillikuu üritused
Valtu seltsimajas
5.apr kl 19 Disko noortele
Ühiskülastus Pärnu teatrisse Endla
- “Õitsengu likvideerimine”
8.apr kl 13 Trummi Teatri etendus lastele
“Tinasõdur” seltsimajas
11.apr Ühiskülastus Draamateatrisse “Kajakamägi”
12.apr kl 21.30 Puhkeõhtu bändiga seltsimajas
15.apr kl 13 Kirjanduslik kohtumine lastele
Kaereperes
19.apr kl 17-20 Kaerepere naiste kooli tööde
näitus š Kevadkollaazh
Ühiskülastus kontsertetendusele “Kaunimad
aastad su elus” (Nukuteatris)
20.apr kl 15 Jänkude pidu lastele
22.apr Ühiskülastus Rakvere Teatrisse š
šmenuetendus “Täismäng” (“Püksid maha”)
27.apr kl 15 Rakvere Teatri etendus
“Dþinnimäng” seltsimajas
30.apr kl 22 Volbriöö nõiapidu
1.aprillist saab seltsimajas ürituste ajal näha
uut maalinäitust.
Info 055 666 357

Helgi SUSSI

Teatrihuvilised, kasutage
soodsat võimalust!
Ühiskülastusteks on soodushindadega pileteid saada järgmistele
etendustele:
· 13. juunil muusikal “Aida” Tartus
(pilet 165.- ja 195.- krooni)
· 19. juulil muusikal “Cabaret”
Vene Draamateatris (pilet 100.- krooni)
Huvilistel võtta ühendust
Helgi Sussiga tel 055 666 357
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Teated, kuulutused& õnnitlused

Õnnitleme
Rõõm sind ei ootagi merede taga
kaugetel sinistel randadel.
Ta öösel su padja all magab,
päeviti tallab su kandadel.
Kui sa talt küsid:
“Miks piirad mu tuba?”
nõnda ta vastata tavatseb:
“Olen su töö, mis sul tehtud juba,
aga ka see, mida kavatsed.”

60
Tiiu Sõmer
8. aprillil Kõrbja külas
Olev Laineste
8. aprillil Pae külas
Tiiu Saar
12. aprillil Kaereperes
Pärja Major
19. aprillil Pae külas
Salme Kuldma
21. aprillil Nadalama külas
Iivi Randviir
22. aprillil Kalbu külas
65
Anatoli Tsapalov
5. aprillil Kehtnas
Aavo Kaljula
17. aprillil Käbikülas
Eino Bender
22. aprillil Eidaperes
Helve-Elvi Puunurm
25. aprillil Kehtnas
70
Eda Kivi
2. aprillil Kehtnas
Luule Pill
5. aprillil Lelles

Registreeritud
sünnid

Laura-Liisa Vaindlo
3. veebruaril Kehtnasse
Romi-Liis Poobus
8. veebruaril Lokutale
Hermann Merila
7. märtsil Eidaperre
Carmo Toomet
7. märtsil Kaereperre

Helmuth Veedam
9. aprillil Nõlva külas
Maimu Maripuu
20. aprillil Reonda külas
75
Elfride Toomla
15. aprillil Ahekõnnu külas
Elsa-Eljola Michelson
15. aprillil Lokuta külas
Laine Losseva
17. aprillil Kõrbja külas
80
Helju Argel
2. aprillil Eidaperes
Linda Leinsalu
5. aprillil Saunakülas
Johannes Metsmaaker
13. aprillil Lokuta külas
Erna Tuur
24. aprillil Eidaperes
85
Veera Timmi
13. aprillil Kehtnas
91
Alma Demjanova
20. aprillil Lelles
92
Elsa-Johanna Hagen
21. aprillil Lelles
94
Ida-Marie Aud
3. aprillil Haakla külas

Kehtna Noortekeskuse
lastel on olnud meeldiv
võimalus käia sel aastal
kahe kuu jooksul Valtu
Spordimaja ujulas ujumas.
Üritus sa võimalikuks tänu
Eesti Kultuurkapitalile, kes
toetas 3000 krooniga meie
projekti Kehtna valla
lastele ujumistundide
korraldamiseks.
Suur aitäh!
Sirje PRAKS
Projektijuht
Kehtna esinduskogu
teatab, et jätkub
fotokonkurss teemal
“Kehtna heas ja halvas”.
Endiselt on oodatud fotod
heast ja halvast nähtuna
Kehtna alevikus. Et teema
on väga lai, leiab igaüks
oma lähenemisnurga.
Loodame, et fotod
tõstatavad probleeme ja
valgustavad kitsaskohti,
näitavad läbi positiivse või
humoorika vaatenurga meid
ennast ja meid ümbritsevat.
Fotod võite tuua vallamajja
sekretäri kätte.
Vahekokkuvõtted teeme
1.mail.
Parimatele toredad
auhinnad.
Head silma ja aktiivset
osavõttu!
Kehtna esinduskogu

Kes mäletab?
Eesti Vabaõhumuuseum on huvitatud andmestikust, mis puudutab
omaaegseid meiereisid ja koorejaamu. Enamasti 20.sajandi 20.-30.aastail
asutatud meiereid ja nendele alluvad koorejaamad töötasid pea kõigis
valdades üle Eesti. Nende kergesti äratuntavad ehitised moodustasid tollal
maa-arhitektuuri iseloomuliku osa. Tänaseks on sellised piimandusettevõtted oma uksed sulgenud, hooned on läinud enamasti erakätesse.
Vabaõhumuuseum vajab teavet Kehtna vallas omal ajal käigus olnud
meiereide-koorejaamade (piima vastuvõtupunktide) hoonete kohta viimase
20-30 aasta jooksul. Samuti ollakse huvitatud piimandusettevõtete
tegevusest kas sõjaeelsel või –järgsel perioodil.
Kes mäletab ja võtab vaevaks mälestused kirja panna, võib need saata
aadressil:
Hr Mihkel Leetmaa
Eesti Vabaõhumuuseum
Vabaõhumuuseumi tee 12
13521 Tallinn

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

Lugupeetud
kodused
töötud emad
Kehtnas!
Alates aprillikuust on teil
meeldiv võimalus osaleda
loodava klubi töös.
Püüame koos luua mõnusa
vestlusringi, kus saab
rääkida elust, oma
tegemistest ning
väljendada oma tundeid ja
teadmisi erinevate
tegevuste läbi.
Esimene kord tuleme
kokku teisipäeval,
15.aprillil k.a kell 13
Kehtna Noortekeskusesse
(Kooli tn 3-3).

Müüa emane
bernhardiinikutsikas
(dokumentidega)
Tel 055 180 50
*****
Ostame kasvavat metsa ja
metsaga kinnistuid.
Pakkuda võib ka
kaitsealuseid ja/või
hüpoteegiga kinnistuid.
Tel 052 67 907
*****

Lõikan viljapuude oksi.
Samas müüa tõujäär.
Revali talu, Sooaluste küla.
Tel 055 688239, 98 414.
Enn Viitkar.
Registreeritud surmad
Aleksander Ainsar
(25.10.1929 - 14.02.2003)
Lellest
Leida Kotsar
(25.11.2003 - 15.02.2003)
Lellest
Henriette Jõulu
(26.01.1919 - 17.02.2003)
Kaereperest
Arne Lakko
(20.07.1934 - 01.03.2003)
Kalbu külast
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