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Ainuke rikkus
on elatud aastad

Foto perekonnaarhiivist
Ohekatku küla Alttoa talu perenaine ERNAELFRIDE TAMMARU saab 23.mail 95-aastaseks.
Erna ema oli Vändra mõisa kokk. Isa pidas
kingsepaametit Kärus. Nad abiellusid 1906.aastal.
Perre sündis kaks tütart – Erna ja Salme. Saatus
tahtis nii, et õed said naabriteks: Erna abiellus
1932.aastal Oskar Tammaruga ning Salme kosis
naabertalu perepoeg. Praegu elab selles majas

Babtsenkode pere.
“Isa ja ema leidsid, et kingsepatöö ei elata
peret ära ja müüsid Käru alevikus maja 300 000
krooni eest maha ning ostsid 250 000 eest Alttoa.
Ilusa koha peal oli ja on minu kodu, pargi servas
ja tiigi ääres.
Mina olin selleks ajaks lõpetanud kolm
kursust Paide gümnaasiumis, kaks aastat oleksin

pidanud veel käima. Isa aga ütles, et tuleb talusse
tööle tulla.
Ega see mulle meeldinud, olin hingelt alevi- ja
linnatüdruk ning peale lina kitkumise muid
talutöid ei osanudki. Tööd sai palju teha. Suur
pidudel käija ma ei olnud, meelde on jäänud
jaanipeod Hiiemäel ning muud peod Ohekatku
koolimajas.
Et ma eriti seltskondlik ei olnud, leidsin mehegi
otse oma kodust. Oskar oli eestööline, praeguses
mõistes nagu füüsilisest isikust ettevõtja. Ta
leppis kokku, millal ehitus valmis saab ja palju
maksab. Meil ehitas ta parajasti küüni,” meenutab
Erna ja ütleb, et mis kole kiiresti on aeg lennanud,
juba kakskümmend kuus aastat on ta ilma kaasata.
“Läks mulle jõulukuuske tooma, kohtas teist
jahimeest ja läksid üks ühelt, teine teiselt poolt
loomajälgi vaatama. Temal polnud püssigi kaasas.
Oskar aga kokkulepitud kohta ei tulnud, oli kokku
vajunud. Teine mees leidis üles, istus puutüve
najal. Jõulukuusk jäigi toomata…”
Kolhoos asutati Ohekatkus 1.mail 1949.
Kontor tehti Alttoale. Inimesed pidid tulema
sooviavaldusi tooma, et kolhoosi astuda. Igaüks
selle kirjutamisega väga hästi hakkama ei saanud
ja Erna asus appi. Temast sai kolhoosi
raamatupidaja.
Väikesed kolhoosid ühinesid suuremaks. Erna
Tammaru oli Kehtna kolhoosi pearaamatupidaja
ligi 22 aastat.
“Kui Kehtna kolhoos ühines 1971.aastal
sovhoosiga, võis näha peensusteni korras
raamatupidamist, ei väiksemaidki ebatäpsusi,”
meenutab praegune Kehtna valla maanõunik Heik
Past.
Erna Tammaru peab üheks oma õpetajaks
endist riigikogulast Arvo Sirendit: ”Ta oli
põllumajandusakadeemias õppimise ajal praktikal
meie kolhoosis. Tuli ühel väga vihmasel
sügispäeval kontorisse, vesi sorises mööda
kummimantlit alla. Arvo teatas sealsamas, et
agronoomiks tema ei hakka. Hakkas küll ja tuli
meie kolhoosigi. Küsisin, mida ta endale esimese
palga eest ostab? Ta vastas, et sööb kõhu täis.
Ta oli täpne ja töökas, õppinud lihtsalt elama.
Õhtuti tegime taimekasvatusaruandeid,
arvestasime toodangu omahinda. Teadmised, mis
puutub ökonoomikasse, tulude-kulude analüüsi
oskuse, olen omandanud Arvo Sirendilt,”
täheldab Erna.
Tütar Helle arvab, et ema on nii eakaks
suutnud elada tänu oma headusele. “Mina ei tea,
mis tähendab vanemate vaheline riid, “ ütleb
Helle. Erna Tammaru ei kiru külainimesi,
kolhoosikorda ega endisi töökaaslasi. Temaga
koos töötanud inimesed meenutavad, et
kontorinaised ajasid asju omavahel alati
rahumeelselt ning närvilisele esimehele, kes oli
Järg 5. lk.
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Vallavalitsus, volikogu

VALL
AVALITSUSES
ALLA
26. 03.2003
Valitsuse päevakorras oli OÜ Alto Soojusega sõlmitud katlamaja ostumüügilepingu täitmise probleeme. Aruteleu lõpetuseks otsustati, et volikogu
majanduskomisjon, soojatootja OÜ Alto Soojus ning vallavalitsuse
esindajad püüavad lahendeid leida.
Kuulati vallavanema infot valla päästeteenistuse struktuuri korrastamise
kava kohta ning määratati hooldust vajavale inimestele hooldajad.
Vallavalitsus nõustus maa ostueesõigusega erastamisega:
Evi Seervald Linnaaluste küla Jaaniste
Riina Hunt Haakla küla
Selja-Kangru
Anti välja korraldused maa maksumuse määramise akti kinnitamiseks ja
kompensatsiooni määramiseks Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikule ning Lembit
Kihleveldile ja Lii Rosssile
Õigusvastselt võõrandatud maa tagastatakse:
Tarmo Meister
Laeste ja Kärpla küla
Krahvi
Tiivi Semtšišnale Lau küla
Liivaaugu
Viktor Junolainen Lau küla
Mäiotsa
1. 04.
Kuulati sotsiaalnõuniku lühiinfot valla saunade kavandava tegevuse
peatamise ning toimetulekutoetuse rahade ebapiisavuse kohta. Kahele
kodanikule määrati hooldajad ning anti välja tänavakaubanduse luba.
Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastatakse:
Diana Anja
Kärpla küla
Suuremakangru
Kompensatsioon õigusvastselt võõrantud maa eest määratakse:
Taivo Jõulu
Raba talu
Heino Aavsalu ja Helmi Raudsepp
Nõmmepõlma talu
Avo Kommitz
Nurga
Aino Enniko
Põdra talu
8. 04.
Vallavalitsus kuulas sotsiaalnõuniku infot toimetulekutoetuste
eraldamise kohta ning võttis teatavaks, et käesoleva aasta väljamakse on
suurenenud 104 856 võrra ning lastetoetuste mittearvestamise tõttu
toimetulekutoetuse määramisel 107 279 krooni võtta. Aasta lõpuni puujääva
800 660 krooni eraldamiseks otsustati esitada 14. aprilliks taotlus
maavanemale. Kuna hiljuti lõppes Kehtna Põhikooli inspekteerimine, kuulas
valitsus ära direktori Toivo Niinemetsa lühikokkuvõtte riiklikust järelevalvest
ning raamatupidamise ja toitlustamise olukorrast. Valitsuse liikmed võisid
tõdeda, et inspekteerijad jäid kooliga ja kooli pidajaga rahule. Seoses Kehtna
sauna sulgemisega oli istungile kutsutud omanik Maret Tamme, kes teavitas
valitsuse liikmeid tekkinud olukorrast ja oma edaspidistest kavadest. Kuna
saun ei vasta ei tervisekaitsenõuetele ning omanikul puuduvad vahendid
euroremondi tegemiseks, jääb saun mõneks ajaks suletuks. Sauna piletid
on küllaltki odavad ning külastatavus väike. Vald on sisuliselt igale
külastuskorrale dotatsiooni näol 10 krooni juurde maksnud. Kaugemas
perspektiivis on kavas sauna baasil hakata pakkuma füsioteraapia teenuseid.
Tutvuti koduteenuste esitamise korra ja loeteluga ning otsustati saata
eelnõu koos parandustega volikogule menetlemiseks.

Teated

VALLAVOLIKOGUS
22.aprillil 2003 toimunud volikogu istungi päevakord:
1.Vallavanema informatsioon.
2.Valla 2002.aasta eelarve täitmise aruande kinnitamine.
3.Koduteenuste osutamise kord I lugemine.
4.Autasustamise kord II lugemine.
5.Investeeringud 2003. aastaks.
6.Lau karjääri munitsipaalomandisse taotlemisest.
7.Volikogu 17.12.2002 määruse nr 4 “Koolide põhimääruste uue
redaktsiooni kinnitamine” täiendamine.
8.Avaldused, informatsioonid.
Lugupeetud Kehtna valla elanikud
Kehtna valla keskkonnateenistus korraldab 3. mail

ohtlike jäätmete
kogumisreidi vallas
(vanad õlid, värvid, akud, patareid, ravimid, halogeenlambid, kemikaalid
jms. Sel päeval ei koguta vanu telereid ja külmikuid).
kellaaeg
alevik
peatumiskoht
09.00-09.15 Ingliste Rapla TÜ kaupluse esisel platsil
09.35-09.55 Kaerepere Rapla TÜ kaupluse juures parkimisplatsil
10.15-10.30 Keava Rapla TÜ kaupluse juures oleval platsil
10.45-11.00 Kehtna Kehtna,Staadioni 1 maja juures parkimisplatsil
11.20-11.35 Lelle Lelle, Viljandi mnt. 30 juures (Lelle rahvamaja)
12.10-12.25 Lokuta “Pargi Poe” juures platsil
12.40-12.55 Eidapere Eidapere, Tallinna mnt. 30 maja juures oleval platsil

· vanametalli, vanade külmikute, elektri- ja gaasipliitide kogumisreidi
(koostöös ASga Emex, käigus mitu autot).
Oma tarbetud esemed saate ära anda järgmistes kohtades:
10.mail * kell 9 Eidaperes sauna juures oleval platsil
* kell 9 Lokutal “Pargi” poe esisel platsil
17.mail * kell 9 Lelles Viljandi mnt 30 juures
* kell 9 Kehtnas Staadioni tn 1 juures
24.mail * kell 9 Keava raamatukogu juures
* kell 9 Kaereperes Rapla TÜ kaupluse juures parklas
* kell 9 Inglistel Rapla TÜ Kaupluse esisel platsil.
Info tel 75 640

Ülari LUISK
Keskkonnaspetsialist-inspektor

Koerad ei tohi hulkuda
*Vallavalitsus palub kõigil kinnistuomanikel ja maa kasutajail
heakorrastada oma territooriumid 1. maiks.
Kodanikud, kellele kuuluvad maastiku üldmuljet rikkuvad lagunenud
hooned, need jaanipäevaks, 24. juuniks korrastada või lammutada.
*Valla kodukaunistamise komisjon ootab teateid ilusate
koduümbrustega elamute ja asutuste hoonete omanikelt ja nende
naabritelt. Teated telefonidele 75 660 või 052 65719.
* Seoses kevadise teede lagunemisega on Kehtna valla kohalikud
maanteed suletud sõidukitele tegeliku massiga üle 7 tonni. Kui näete
teede lõhkumist suurte masinatega, palume sellest kohe teatada
vallavalitsusse (tel 75 640 või 051 75837)

Politseikonstaabel korraldas koos keskkonnaspetsialist-inspektoriga
11.aprillil reidi koerte ja kasside pidamise eeskirja täitmise kontrollimiseks
vallas. Käidi Kehtnas, Kaereperes, Inglistel ja Keavas. Suulised hoiatused
tehti H.Mäokasele (Kaereperes Metsääre tänav 15) ja U.Illupmägile
(Kaereperes Kure tänav 5) – mõlemale hulkuva ja registreerimata koera
pärast.
Kiirmenetlusotsusega karistati D.Puuorgu (Inglistel, maja 3) 180-kroonise
rahatrahviga hulkuva ja registreerimata koera pärast.
Sellelaadseid reide hakatakse tihedamini korraldama, sest on palju
kaebusi hulkuvate koerte kohta, kes ohustavad ja hirmutavad nii lapsi kui
ka täiskasvanuid. Maksimaalne rahatrahv on kuni 6000 krooni. Tulevaste
reidide ajal kontrollitakse ka neid koeraomanikke, kellele tehti suuline hoiatus
või rahatrahv.

Eelarve
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KEHTNA VALLA 2003.a eelarve
Kinnitatud volikogu istungil
18.02.2003.a.
TULUD
Kogu
Osa Ptk
2003.a
eelarvest%
111 01
Üksikisiku tulumaks
12 600 000
42,27
113 11
Maamaks
2 450 000
8,22
121 02
Riigilõiv
4 000
0,01
122 01-29 Laekumised majandustegevusest 2 662 045
8,93
143 99
Kapitalirent
50 177
0,17
131 01.1 Materiaalsete ja immat. varade müük 500 000
1,68
143 02/04 Ressursimaks
300 000
1,01
143 05
Jahirent
8 000
0,03
152 01
Toetus riigilt
8 242 000
27,65
toetus riigeelarvest valla eelarvele 6 460 000
koolitoiduks
465 000
toimetulekutoetus
834 000
palkade ühtlustamiseks
483 000
Eraldused riigilt investeeringuks 1 014 735 3,40
152 01
Valtu Pk akende vahetuseks
200 000
152 01
Kehtna aleviku Staadioni tn.rek. 604 000
152 01
Kehtnas kütuse hoidla likvideerimiseks 210 735
152 02
Arveldused teiste valdadega
250 000
0,84
Kassa tagavara
215 000
0,72
Aasta algusejääk
798 284
2,68
Aasta algusejäägist sihtotstarbeline715 722
2,40
Kokku tulud
29 809 963 100
KULUD
sealhulgas
vallalt
omalaekumine
HARIDUS 13 268 655 12 081 285 1 187 370
01
Haldus
82 800 82 800
Laste arvud /1999/2000/2001/2003
11
LASTEAIAD/221/193/202/205 4206465 3744 965 461500
Kehtna /125/111/113/ 120 2502510 2195660 306850
Valtu /30/34/39/31
627890
557890 70000
Lelle /21 /14/17/15
266040
234640 31400
Eidapere /31/23/23/26 606730
567980
38750
Ingliste /16/11/9/13
203295
188795 14500
13
KOOLID /798/788/754/722 4604530 3994980 609550
Kehtna/342/345/343/328
1829280 1489180 340100
Valtu /214/219/216/205
964840 812090 152750
Lelle /102/90/82/86
682100 642100 40000
Eidapere /101/104/100/80
896140 831940 64200
Ingliste /27/33/22/22
232170 219670 12500
HUVIKOOLID
881 510
765 190 116 320
26
Kunstide kool/52/55/61/69 500660 399840
100820
25
Spordikool102/125/91
380850 365350
15500
21
Õpilastransport
492230 492230
39
Täiendõpe
25000
25000
39
Maakonna haridusüritused 25000
25000
05.73 Eraldised KOVidele haridusteenuste eest 1279980 1279980
s.h. Rapla Linnavalitsus, Juuru Vallavalitsus, Järva-kandi
Alevivalitsus,Kohila Alevivalitsus, Märjamaa Alevivalitsus, Tallinna
Linnavalitsus, Vändra Alevivalitsus, teised KOV
Hariduse reservfond
39/9 Koolisport
18 000 18 000
Laste toidutoetus
269 000 269 000
Riiklik koolilõuna toetus
465 000 465 000
Sihtotstarbelised eraldused
436 140 436 140
s.h.
Kehtna Pk
17 200 17 200
Töövihikute toetus
17 900 17 900
Koolitoidutoetus
69 915 69 915
Ingliste piirkonna haridusüritused 2 673 2 673
Rapla Omav.Arengufondile
3 100 3 100
Valtu PK investeering
125 352 125 352
Kehtna Kunstide kooli investeering 200 000 200 000
Palkade ühtlustamiseks
483 000 483 000
KULTUUR
2 177 630 2 137 355
40 275
01
Haldus
80 820 80 820
12
RAAMATUKOGUD
980 425 968 125 12 300
Kehtna
299 400 288 400
11 000
Keava
122 300 122 300
Valtu
170 575 169 275
1 300
Lelle
119 150 119 150
Eidapere
154 000 154 000
PTK

2003.a

Ingliste
115 000 115 000
RAHVAMAJAD
625 795
597 820
27 975
Kehtna
107 610 106 610
1 000
Valtu
140 040 138 040
2 000
Lelle
41 525 26 550
14 975
Eidapere
336 620 326 620 10 000
28
Valla ajaleht
82 000 82 000
39
Valla kultuuriüritused
40 000
40 000
39
Maakonna kultuuriüritused 241 800 241 800
s.h maakonna arengufondi ühisüritused 161800 161800
Sihtotstarbelised eraldused 126 790 126 790
s.h.Kehtna Raamatukogu
4 250
4 250
Kehtna kunstide kooli Kultuurkapitali projekt 1770 1770
Kehtna klubi (MTKga koos võimenduse soetus) 15000 15000
Ingliste kultuuriüritused
500 500
Järvakandi Peetri kiriku investeering
100000 100000
Lelle Seltsimaja elektritööd
5270 5270
SPORT
2 063 565
763 565
1 300 000
11
Valtu Spordimaja 1 894 215
594 215
1 300 000
13/7
s.h. Valtu Pk võimla rent 118 000 118 000
05
Valla spordiüritused
62 095 62 095
05
Maakonna spordiüritused 28 225 28 225
12
Spordiklubid
79 030 79 030
SOTSIAALHOOLEKANNE 2234082 2234082
0
01
Haldus
186 830 186 830
12
Koduteenused
361 830 361 830
16
Päevakeskused
74 465 74 465
s.h. Lastekeskus 28 835 28 835
Keava
13 540 13 540
Kehtna
22 090 22 090
Lelle “Hõbene” 5 000
5 000
Eidapere “Kuldne”5 000
5 000
21
Valla Hooldekodu
455 370 455 370
21
Muud hooldusasutused 51 080 51 080
30
Toimetulekutoetus
884 985 884 985
s.h. toetustega arvestamise kulud 50 985 50 985
38
Töötute sotsiaalne kaitse 11 000 11 000
(hädaabitööd,koolitus)
39
Sotsiaaltoetused, muud eraldised 188 750 188 750
s.h. Lasterikaste perede ühendus 3000 3000
Raplamaa kutsehaigete ühing 1000 1000
Usaldustelefon
5000 5000
Valla invaklubi
3000 3000
Sünnitoetus,beebipakid
30000 30000
Osalus projektides
20000 20000
Beebikool
6750 6750
Sotsiaaltoetused
120000 120000
Sihtotstarbelised eraldused
19772 19772
s.h.Piimanina 2002/2003.õ.a. III veerand19772 19772
MAJANDUS ja KESKONNAKAITSE 2777472 2757472 20000
MAJANDUS
2460755 2440755 20000
01
Haldus
329800 329800
12
Üld-ja detail planeerimine 75000 75000
23.01 Tänavavalgustus
437000 437000
s.h.remondi-ja hooldetööd 175000 175000
energiakulu
262000 262000
23.04 Heakord
335370 315370
20 000
s.h. Kehtna,Keava,Lelle
75120
75120
Kaerepere
46950 46950
Ingliste
43040
43040
Lokuta,Eidapere
37560 37560
Luiged
15030 15030
Valla üldheakord
117670 97670
20000
23.06 Kalmistud
54840 54840
s.h. kiviaia ehitamine Lelle kalmistul 10000 10000
25
Teed
891510 891 510
31
Elektrikäit vallas
75120
75120
59
Valla reklaam,esinduskulud 9390
9390
Ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni eeluuringud(Kaerepere,Keava)
46 500
46 500
Ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni arendamise kava134 000 134 000
Sihtotstarbelised eraldused 72225
72225
s.h.Valla arengukava
8910
8910
Elamufond
32602
32602
Valtu SPM bussipeatused, parkla 30713 30713
14
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Kehtna MTK

Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajale –
õppimisvõimalused koduvallas:
Kooliaasta 2002/2003 on jõudmas lõpusirgele.
Kindlasti ootavad meie kooliealised pereliikmed
kannatamatusega kevade võitu pikaks veninud
talve üle ja muidugi, mitte enam mägede taga
olevat suvevaheaega. Põhikooli ja gümnaasiumi
lõpetajad on juba asunud läbima lõpueksamite
kadalippu ning seejärel seisab ees aeg langetada
otsus edasiõppimise osas. Siinkohal tahakski
Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool pakkuda
abi ja ühtlasi tuletada meelde, et meie oma vallas
on võimalik nii põhikooli kui gümnaasiumi
lõpetajatel omandada parimal tasemel kutsealased oskused paljudel perspektiivsetel
tehnika- ja teenindusvaldkonna erialadel.
Hea lõpetaja, tule tutvu Kehtna MTK õppimisvõimalustega kooli lahtiste uste päeval 29. mail
kell 11.00 või külasta meie kodulehekülge
www.kehtna.edu.ee

2003/2004 õpetatakse Kehtna
MTK-s põhikooli baasil:

!
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Arvutid ja arvutivõrgud.

Õppeaeg 4 aastat. Õpitakse elektrotehnikat,
arvutigraafikat, elektroonikat, arvutiõpetust,
programmeerimist, informaatikat, arvutite ja
arvutivõrkude ehitust ning hooldust, majandust,
võõrkeeli, suhtlemis- psühholoogiat. Õppimine
on tihedalt seotud praktikaga, s.h ka Soomes.
Võimalus taotleda B ja C kategooria autojuhilube.
Potentsiaalsed töökohad: arvutite ja arvutivõrkude hooldaja, arvutivõrkude paigaldaja, firma
tugiisik või arvutigraafik.
Ehitus.
Õppeaeg 3 aastat. Õpitakse ehitustöid,
keevitus- ja lukksepatöid, autosid, traktoreid ja
ehitusmasinaid, puidutöötlemise tehnoloogiat,
tugevusõpetust, ehitusmehaanikat, ehitusmaterjale ja –konstruktsioone, taluhoonete ehitust,
ehitusgeodeesiat, ehitusökonoomikat ja
ehitustööde korraldust, ettevõtlust ja infotehnoloogiat. Praktika toimub koolis ja ehitusettevõtetes. Võimalus taotleda B ja C kategooria
autojuhilube. Potentsiaalsed töökohad: ehitusmeister puidutöötlemis- ja ehitusettevõtetes,
ehitusjuht, ettevõtja või ehitustööline.
Maamajanduse mehhaniseerimist.
Õppeaeg 3 aastat ja 6 kuud. Õpitakse materjaliõpetust, tehnilist mõõtmist ja tolerantse,
soojustehnika- ja hüdraulika aluseid, elektriajameid, tehnilist mehaanikat, masinaõpetust,
masinate tehnohoolet ja remonti, metsanduse
aluseid. Autosid, traktoreid, põllutöömasinaid,
ehitusmasinaid ja metsamasinaid. Praktilised
oskused omandatakse kooli töökodades ja
ettevõtetes. Lisakvalifikatsioonid: autojuht (C1),
traktorist (T, R), saejuht, lukksepp-keevitaja,
treial. Potentsiaalsed töökohad: tehnik-mehaanikuna põllumajanduses, ehituses, metsanduses
või masinate tehnohooldus- ja remondiettevõtetes, autode, traktorite ja põllumajandusmasinate müügiesindustes. Seda eriala toetab
Põllumajandus- ministeerium täiendava stipendiumi maksmisega kõigile selle eriala õpilastele.

Kokk.
Õppeaeg 3,6 aastat. Õpitakse roogade
valmistamist ning serveerimist, teenindust,
köögitöö korraldamist, töötervishoidu ja muud
erialaga seotut, samuti majandust, ettevõtlust ja
turundust ning üldhariduslikke aineid. Õppimine
on tihedalt seostud arvuti ja võõrkeelte
kasutamisega. Võimalus sooritada AO eksameid.
Potentsiaalsed töökohad: catering-ettevõtted,
laevakompaniid, hotelliketid, restoranid, baarid,
sööklad, kohvikud, kiirtoitlustus. Praktika toimub
kooli sööklas ja ettevõtetes Eestis või välismaal.
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Arvutiteenindus erivaja-

dustega õpilastele.
Õppeaeg 3 aastat. Õpitakse arvuti disaini,
arvutiõpetust, programmeerimist, informaatikat,
arvuti ja arvutivõrkude ehitust ning hooldust,
majandust, võõrkeeli, suhtlemispsühholoogiat.
Võimalus sooritada AO eksameid. Potentsiaalsed
töökohad: tarkvara spetsialist, firma tugiisik või
arvutigraafik.
Nimetatud erialade lõpetajad omandavad
kutsekeskhariduse, mis võimaldab jätkata
õpinguid kutsekõrghariduse omandamiseks
oma erialal.

2003/2004 õpetatakse Kehtna
MTK-s gümnaasiumi baasil:
Toitlustusteenindus.
Õppeaeg 2 aastat. Õpitakse toitumis- ja
toidukaubateadust, roogade valmistamist ja
serveerimist, klienditeenindust, toitlustusettevõtte töö korraldamist, toodete arendamist,
majanduse, ettevõtluse ja turunduse aluseid,
töötervishoidu ja tööseadusandlus ja teisi
erialaga seotuid õppeaineid. Õpitegevus on
tihedalt seotud arvuti ja erinevate võõrkeeltega.
Potentsiaalsed töökohad: väikese ja keskmise
suurusega toitlustusettevõtted, cateringteenust pakkuvad ettevõtted, laevakompaniid,
hotelliketid, kiirtoitlustus. Praktika toimub kooli
sööklas ja ettevõtetes Eestis või välismaal.
Energiamajandus.
Õppeaeg 2 a ja 6 k. Õpitakse materjaliõpetust,
hüdraulikat, termodünaamikat, rakendusmehhaanikat, insenerigraafikat, elektrotehnikat,
masinaõpetust, metsanduse aluseid, sooteadust,
arvuti kasutamist, võõrkeeli, majandust, tanklaid
ja terminaale, automaatikat, elektrivarustust ja
installatsiooni, klienditeenindust, suhtlemispsühholoogiat. Lisakvalifikatsioonid: naftasaaduste hoidla operaator (II tase), tankla müüja
ja –operaator I tase, katlaoperaator, traktorist (T),
autojuht (B, C), elektrik, saemotorist. Potentsiaalsed töökohad: energotehnik soojatootmise
ja elektriseadistuste käitamise alal, metsa- ja turbamasinate mehaanik või tehniline töötaja vedel- ja
tahkekütuste ladustamise, hulgi- ja
jaekaubanduses.
Maamõõtmine.
Õppeaeg 2 a ja 6 k. Õpitakse geodeesiat,
ehitusgeodeesiat aerofotogeodeesiat, maastikuarhitektuuri, kartograafiat, geoinfosüsteeme, GPS,
valdade maakorraldust, katastrit, kinnisvara

hindamist, asulate ja valdade planeerimist, CAD
joonestust, maaõigust, tsiviilõigust. Võimalus
taotleda autojuhilube (B kat) ja sooritada AO
eksameid. Potentsiaalsed töökohad: maamõõdu
ettevõtted, ehitusettevõtted, maa- ja katastriametid, vallad või kinnisvarafirmad. Sügisest 2003
panevad erialafirmad parimatele välja stipendiumid.
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Arvutid ja arvutivõrgud.

Õppeaeg 2 a. Õpitakse elektrotehnikat,
arvutigraafikat, elektroonikat, arvutiõpetust,
programmeerimist, informaatikat, arvutite ja
arvutivõrkude ehitust ning hooldust, majandust,
võõrkeeli, suhtlemis- psühholoogiat. Õppimine
on tihedalt seotud praktikaga, s.h ka Soomes.
Võimalus taotleda B ja C kategooria autojuhilube.
Potentsiaalsed töökohad: arvutite ja arvutivõrkude hooldaja, arvutivõrkude paigaldaja, firma
tugiisik või arvutigraafik.
Lisainfo. Koolil on kolm õpilaskodu, kohvik/
söökla, staadion, lasketiir, võimla ja Interneti
püsiühendus (ka ühiselamus). Õpilaskodu üür
õpilastele on 100-150 krooni kuu.
Toitlustamiseks on kohvik värskete soojade
saiakestega, lõunasöögi keskmine hind 26 EEK
(kolmekäiguline). Õpilaskodudes on toidu valmistamiseks kartul tasuta kui on hea kartulisaak.
Koolis on neli arvutiklassi a´ 15 kohta. Kõigil
erialadel toimub arvuti algõpe. Tehnilistel erialadel lisaks eriprogrammid. Õpilased saavad
kasutada arvuteid ka pärast õppetööd.
Kehtna MTK osaleb Euroliidu haridusprogrammides, mille raames õpilased viibivad
välismaal praktikal.
Koolis on võimalik tegutseda mitmetes
erinevates ringides: lilleseadmine, ansambel, Lineja breaktants, HUM klubi (mälumäng), korvpall,
võrkpall, lauatennis, maadlus, jalgpall, karate,
kergejõustik. Mitu korda kuus korraldavad
õpilased teemapidusid. Kooli rohketest
traditsioonidest siinkohal mõned: mälumängud,
“rebasteks” löömine, kevadpäev, kooli parimate
ja popimate valimine “Kehtna Ubin”, “miss
omamoodi”, pidžaamapidu jne.
Keskhariduse baasil õppivad noored saavad
võtta õppelaenu. Maamõõdu erialaliidud on
pannud välja igakuulise stipendiumi parimale.
Maamajanduse mehhaniseerimise eriala toetab
Põllumajandusministeerium makstes igakuulist
stipendiumi vastavalt keskmisele hindele.
Vastuvõtt toimub matemaatika ja loogilise
mõtlemise testide ning keskmise hinde alusel.
Koolis korraldatakse vastavalt soovijaile
järgmisi kursuseid: arvuti, keevitajate, kokkade
koolitused, maamõõtjate täiendkoolitused,
autojuhtide koolitused (B ja C kategooria) ning
traktorijuhtide koolitused (T ja R kategooria).
Koolis asub AO eksamikeskus, seega
võimalik sooritada AO eksameid. Kehtna MTK-s
viiakse regulaarselt läbi ka Vaata Maailma arvuti
kursuseid.
Kooli 1
tel (048) 75 246
79001 Kehtna tel/faks (048) 75 260
e-post: kehtnamtk@kehtna.edu.ee
http://www.kehtna.edu.ee
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Lugupeetud praegused ja tulevased maaomanikud ning maamõõtjad

Seoses vähese kontrolliga ja selle ärakasutamisega mõnede maamõõtjate poolt on enamus
piirimärke mittenõuetekohased ja ilma kupitsateta. Vastavalt Riigi Maa-ameti selgitusele ei
tohi maamõõtjad kirjutada piiriprotokollile alla,
enne kui nad on veendunud kupitsate olemasolus.
Uuteks piirimärkideks on enamuses metalltorud, mis peavad olema spetsiaalse konstruktsiooniga – toru lüüakse maapinda ja seejärel
lüüakse toru seest ankur välja. Toru pikkus on
vähemalt 0,8 m läbimõõduga ¾” (väline läbimõõt
28 mm). Metalltoru ots ei tohi ulatuda kupitsast
või maapinnast välja rohkem kui 5 cm. Metalltoru
peab olema ümbritsetud 2 m läbimõõduga
kupitsaga.
Püütakse teadmatusest paigaldada põlvekõrguseid torusid (et oleks hästi nähtavad), mis
on peaaegu kõik väljatõmbamist takistava
tõkketa. Seetõttu on neist paljud hävinud,
vigastatud, meelevaldselt ümber tõstetud või
lihtsalt ära visatud maaharijate-rentnike poolt
(puuduvad kaitsvad kupitsad), sest need on
olnud ohuks niidukite ja kombainide teradele.
Alevites ja õuedel võiks soovitada ankruga
toru lüüa maapinnaga tasa ja ümber toru otsa
eemaldada 30 cm läbimõõduga 10 cm sügavuselt
pinnas ning see süvend täita kividega; pealt on
soovitatav tasandada tsemendiseguga. Selliselt
ei ole takistatud muru niitmine.
Kui soovitakse tähistamiseks kõrget toru, siis
see võiks olla u 1,5 m üle maapinna ja see peaks
olema u 0,2 m kaugusel piirimärgiks olevast
ankruga torust. Võiks soovitada ka siduda
traadiga ankruga toru külge üle maapinna u 1,5 m
ulatuva 10 mm läbimõõduga metallvarda, mille
tipus on traadiga seotud plasttoru.
Aga miks mitte kasutada piirimärkideks
vähemalt 80 kg raskusi raudkive, milledesse on
raiutud tsentri auk ja piirisuunad, milliseid on
eranditult kasutatud 100 aastat tagasi ja on
säilinud puutumatult kohtades, kus ei ole tehtud
maaparandust ja piiride likvideerimist. Neid on
paigaldanud Juhani-Uuetoa maaomanik Enno
Kõrtsini.
Kupitsad peaksid olema tehtud enne
maamõõdutööde algust, nagu teeb maamõõtja
Andres Valinu. Külmunud maa puhul peaks
kupitsad olema tehtud esimesel võimalusel pärast
maa sulamist, hiljemalt 30.maiks. Maaomanik

peab andma maamõõtjale garantiikirja, et selleks
ajaks oleks kupitsad tehtud või ei esitata
katastriüksust kinnitamiseks enne kupitsate
tegemist. Maamõõtja peaks ühe näidiskupitsa
tegema koos maaomanikuga. Tegemata jäänud
kupitsate puhul tuleb maamõõtjatel ebameeldivusi.
Maamõõtjal peaks olema oma kupitsate tegija,
kes teeks kupitsad nende maadel, kelle omanikud
tasu eest soovivad lasta teha kupitsaid, selleks
võiks kasutada koolinoori õppevaheajal.
Maamõõtjatel peaks olema ankruga torude varu,
et neid oleks omanikule kohe välja pakkuda.
Ankruga torusid saab tellida FIE Mihkel
Lauritsalt (Märjamaa, Pärnu mnt 90a, tel 21 136,
töö ajal ka tel 22 523 – Lea Laurits). Hind 47 kr, 0,8
m pikk.
Võib kasutada ka lihtsustatud, ise tehtud
ankruga torusid. Selleks puurida toru alumisest
otsast läbi 10 mm auk, millesse lüüa läbi 10 mm
läbimõõduga kõvast terasest u 9 cm pikkune
varras, lüüa see toru maapinda ja siis
torutangidega natuke pöörata.
Torud lüüa pinnasesse spetsiaalse löömise
vahepuksi abil, et toru otsa mitte lössi lüüa.
Vabariigi Valitsuse 5.jaanuari 1999. a
määrusega nr 7 kinnitatud katastrimõõtmise kord
III p 8 järgi tuleb maamõõtjal kindlaks teha varem
paigaldatud piirimärkide seisukord. Vajadusel
tuleb maaomanikul piirimärgid korrastada või
taastada.
Nii et kellel on piirinaabriks mõõtmata
maaüksusi, võiks kohe nendega piirnevate ühiste
piirimärkide (ja ka teiste) kupitsad ära teha, mis
on ju enamuses tavaliselt tegemata. Siis leiab need
kergemini üles ja kupitsad tagavad ka piirimärkide
kaitse. Abiks võiks kutsuda uue maasaaja. Uue
maaüksuse maamõõtja peab ka varem paigutatud
piirimärgid üle mõõtma. Kupitsad võiks katta
kividega või üldse kupits kividest teha, siis see
ei umbrohtu. Kupitsa läbimõõt peab olema 2 m +
0,3 m kraav ümber kupitsa, sellepärast et
kaitsetsoon oleks küllaldane ja oleks võimalik
maamõõdu instrument ilma raskusteta
tsentreerida punktile. Looduses ei paista see
läbimõõt suur.
Asjaõigusseaduse § 128 (Piir) p 2: Kinnisasja
omanik peab tagama piirimärgistuse säilimise. Ta
ei või piirimärke muuta ega ümber paigutada.
§129 (Piiri kindlakstegemine) p 1: Kinnisasja

omanik peab naabri põhjendatud nõudmisel
aitama piiri kindlaks teha. p 4: Piiri kindlakstegemise kulud kannavad naabrid võrdselt, kui
seadusest, kohtuotsusest või tehingust ei tulene
teisiti.
Karistusseadustiku § 371. Maakasutuse ja
geodeetilise võrgu märkide kahjustamine:
Maakasutuse piirimärkide, kohaliku omavalitsuse
või riikliku plaanilise, kõrguselise ja gravimeetrilise võrgu märkide rikkumise, hävitamise
või omavolilise teisaldamise eest – karistatakse
rahatrahviga kuni sada trahviühikut või arestiga.
Piibli järgi 5 Moosese 19,14: Ära nihuta
paigast oma ligimese esivanemate poolt pandud
raja su pärisosas, mille sa pärid maal, Mille
Jehoova, su Jumal, annab sulle pärida.
Maakatastri nõude järgi tuleb toimiku
seletuskirjas kirjeldada varempaigaldatud
piirimärkide seisukorda (Katastrimõõtmise kord
p 37) ja kupitsate olemasolu ja nende korrastamist,
taastamist ja tegemist (Katastrimõõtmise kord p
8) ning mitte esitada toimikut vallavalitsusele
enne, kui need on tehtud või on kindlustatud
nende tegemine nõutud tähtajaks. Nende tööde
tegemata jätmisel vallavalitsus ei tohiks
maamõõtjale uusi asendiplaane anda kuni nende
tööde tegemiseni.

Mati EHASALU,
Litsentseeritud maamõõtja

Tiina Puhkani
vaimustavad
tekstiilid
Märtsi- ja aprillikuu jooksul on Kehtna valla
rahval olnud võimalus tutvuda tekstiilikunstnik
Tiina Puhkani töödega, varem Kaereperes,
praegu Kehtnas. Imetlesin nimetatud tööde
väljapanekut vallamajas, kus Tiina
looduseteemalised kangad lausa helendavad
ülakorrusele viival trepikäigul ja teise korruse
seintel. Töid iseloomustab äärmine puhtus ja
läbipaistvus. Värvid on üksteisest läbi sulatatud
ja tekitavad helge kooskõla. Selliseid töid ei saa
teha vaid meisterlikku tehnikat vallates, need
on looja hinge peegeldus. Ja mis südamest tuleb,
see ka südamesse läheb.
Kunstnik tutvustab end kui looduse- ja
maalähedast inimest. Piltidel on kodu, aed,
aastaajad, looduse küllus ja lopsakus koos
kergusega. Ärkliaknast langevasse päevavalgusse riputatud pildid sulanduvad ümbruses.
Poolhämaruses rippuvad taiesed on hästi
vaadeldavad nende eneste sisemusest õhkuva
valguse tõttu. Need pildid on minu arvates
teraapilised, kunstniku loodud imeline meeleolu
mõjub vaatajale ülendavalt. Nagu vajalik
vitamiinisüst peale karmi talve.
Tihtipeale ei oska ma kunstnike taotlusi
mõista. Siis tunnen end asjatundmatuna, küllap
ma tegelikult selline ka olen. Tiina Puhkani tööde
näitust vaadates puudutas iluingel oma tiivaga
mu hinge ning mul tekkis soov oma muljeid teiega
jagada. Asjatundjad on kunstnik Tiina Puhkanit
hiljuti premeerinud tema silmapaistvalt hea
loomingu eest. Palju õnne! Kena kevadet!
Naudingulisi hetki oma pere seltsis ning eredaid
loomingulisi ideid!

Meeli TOOME
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KEHTNA VALLA 2003. a eelarve
Algus 3. lk.
61
KESKKONNAKAITSE
316717
316717
61/1 Loodus- ja keskkonnahoid
79815
79815
61/2 Avalike veekogude korrashoid 76530
76530
61/5 Külade projekt
93900
93900
61/6 Ökovallad
14085
14085
61/7 Veterinaarteenistus ja reokollete likvid. 9390 9390
61/8 Konkurss” Kaunis kodu”
9390
9390
61/9 Looduskaitse objektide korrashoid 10630 10630
Sihtotstarbelised eraldused22 977
22 977
s.h. Küladeprojekt 22 977
22 977
MEDITSIIN 172 237
172 237
0
Rapla Haigla Ambulat. kommunaalkulud(ROL otsus) 44940 44940
Kindlustamata isikute arstiabi, perearsti kom.kulude osaline kate
35647 35647
Psühholoogia teenistus, logopeed 81650 81650
Rapla Noorte nõukoda
10000 10000
VALITSEMINE
2 851319
2 736919
114400
01
Vallavolikogu
205000
205000
02
Valimised
04
Vallavalitsus
2 188753
2 138753
50000
04
Riigikaitse
14400 0
14400
12
Maareform
303408
253408
50000
20/1 Omavalitsuste liikmemaks ja ühistegevus 108350 108350
Sihtotstarbelised eraldused
31408 31408
s.h. Vallavalitsus
17 007 17 007
Maareform
14 401 1 4 401
KORRAKAITSE
306 110 306 110 0
Päästeteenistus s.h. avalik kord 299 700 299 700
Sihtotstarbelised eraldused
6 410
6 410
RESERVFOND
266 000 266 000
06
LAENUD
2 463 158 2 463 158
Laenu tagasimaksmine krediidiasutustele 1974258 1974258
Intressi tasumine krediidiasutustele
488 900 488 900
KASSATAGAVARA
215 000 215 000
28 795 228
26 133 183 2 662 045
INVESTEERINGUTEKS riigilt eralduse alusel 1 014 735
Valtu Põhikooli akende vahetus 200 000
Kütuse hoidla likvideerimine
210 735
Kehtna aleviku Staadioni tn.rek. 604 000
Kokku eelarve
29 809 963 26 133 183 2 662 045

POLITSEITEATED
26.03.2003.akella 15.00-27.03.2003.a on pagasiluugi luku lõhkumise teel
sissetungitud Kehtna alevis Staadioni 1 maja ette pargitud A.L s/a Ford
Sierra r/n 777BOB. Autost varastati ilma esipaneelita CD mängijaga
automagnetoola AIWA ja kõlarid GAZ. Varaline kahju 3100 krooni.
*12.03.2003-14.04.2003.a on Kehtnas, Kooli 13 H.T kuuluvasse korterisse
ukse lõhkumise teel sisse tungitud ja varastatud raadiomagnetofon
PANASONIC ning 6 helikassetti. Varaline kahju 1700 krooni.
*15.04.2003 kl. 12.00-13.30 on Kehtna alevis,Lasteaia 5 asuvas lasteaia
"Siller" lukustamata kabinetis käekotis olevast rahakotist varastatud 190
krooni.

Hea lehelugeja!
Kohe - kohe jõuab kätte aeg, kus toome keldrist ja kuurist välja jalgrattad,
muruniidukid ja muud aiatarvikud.Kõik ootame sooja, lapsed ootavad
pikkisilmi, millal ratastega sõita saab...Kui oleme oma talv läbi hoitud ja
valvatud vara päikese kätte toonud, siis ärgem unustame neid ööseks õuele,
trepikotta ega mujale. Ärme teeme vargale varastamist lihtsaks - tema käib
ja vaatab, mis kusagil ripakil on ja kaob sellega kes teab kuhu.
Kehtnas on juba toimunud mitu vargust, kus vargapoisi julgus ja
nahhaalsus paneb lausa imestama - keset tööpäeva sisenetakse kontorisse,
mõnel pool on töötajategagi juttu tehtud ja siis on sisenenud võõras
lahkunud, hiljem leiavad töötajad, et ruumidest on varastatud nipet - näpet,
kohvi, veinipudel, laste telekamäng, rahakotist raha jne. Kui kellelgi on
vihjeid antud varguste osas, palume lahkelt seda ka politseile jagada.
Head lapsevanemad - kas Te ikka teate, kes on Teie laste sõbrad ja
tuttavad, kes vahel lausa rinnutsi Teie elamisse tulevad ja pooleks öökski
ennast Teie pool sisse seavad? Kehtnas elavatel lastel on kõigil - ma kordan
- kõigil oma kodud olemas ja ei maksa niisama lihtsalt kellelegi öömaja
pakkuda - tühjast võib hiljem tõusta suur pahandus.
Teen veel üleskutse Kehtna elanikele - olge head, andke endast märku
need inimesed, kes sooviks turvalisuse tagamiseks tulla patrullima õhtuti
Kehtnasse koos politseitöötajaga, samuti on teretulnud noored, kes
soovivad abipolitseinikuks hakata - rikkaks ei saa aga kogemusi
kindlasti. Kui me ise korda ei pea, siis keegi teine meie korralagedust
ohjata ei suuda. Ja veel - otsin aktiivseid valla elanikke- lükkame käima
NAABRIVALVE! INFO ja pöördumised ikka endiselt telefonil 75 141,
05148819.

Vanemkonstaabel
Mariann KUUSMANN

Ainuke rikkus on
elatud aastad
Algus 1. lk.
rajoonikeskusesse Raplasse kutsutud aru andma, olevat Erna öelnud: ”Ole
rahulik, istume maha, mul asi viimse komani selge. Miks nii ja mitte teisiti,
kõike saab ju põhjendada.”
Ja esimees jõudiski Raplast terve nahaga tagasi.
Ernal on kaks tütart, neli lapselast ja viis lapselapselast. Ütleb, et kõik
nad hoolitsevad tema eest. Eriti kiidab tütar Hellet ja tema meest.
“Rohtude varal olen elanud, ju nad paremaks teevad. Aga silmad on
kehvad, lehte lugeda ei näe. Televiisorit siiski näen, aga raadiot kuulan läbi
päeva. Nii olen elu-oluga kursis, pole ajast maha jäänud. Hirmutas sõda
Iraagis. Ehk saab see otsa. Olen kaks suurt sõda üle elanud ja tean, mis see
tähendab. Õnn on see, kui sõjast eluga välja tuled.”
Viimastel valimistel Erna ei hääletanud. Rahul on ta presidendi ja
valitsusega. Kahtleb ainult, kas nad äsja võimule tulnutena liiga palju
lubanud pole.
Kaks soovi Erna Tammarul siiski on. Esiteks – et ikka aprillikuus sooja
tuleks ja ilm kevadisemaks muutuks ning teiseks – valla lehes peaks ruumi
kokku hoidma ning temast väga vähe kirjutama.
“Olen loomult tagasihoidlik inimene ega taha, et mind esile tõstetakse.
Olen tavaline inimene ja ainus rikkus on see, et aastaid on mulle rohkem
antud kui paljudele teistele,” leiab Erna Tammaru.
Oma küla vanimat ja väga toredat elanikku õnnitleb ja soovib head
tervist Ohekatku küla rahvas.

Tiia TRUU

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 DVD-le;
...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.

Kultuur

Kehtna lasteaias
oli PIPI päev
1.aprillil – naljapäeval ootasid lasteaia
muusikasaalis väikesi Pipisid ja tema sõpru
suur Pipi (Katrin Velleste) koos oma sõprade
Tommi, Annika , härra Nilsoni ja Mereröövliga.
Segasummasuvilas said kõik omavahel
tuttavaks. Peategelane rääkis kus kohast ta on
tulnud. Saime kuulda ja näha, milline see Pipi on
ja millega ta iga päev tegeleb. Külalisedki tutvustasid endid kenasti. Lepatriinu ja Kullerkupu
rühmade tegelased esitasid toredaid luuletusi
Pipist. Nurmenuku rühma Pipi (Gerda Pilk) käis
kooliski, aga et tal õpetaja arvates seal veel päris
hästi ei läinud siis otsustati ta võtta vastu
lasteaeda. Selle vastu ei olnud isegi Pipil midagi.
Ja oh imet, Pipi oli mõelnud välja ühe uue
sõna “spunk”, mille tähendust ta isegi veel ei
teadnud. Spungi olemasolust ei teadnud saalis
olijatestki mitte keegi. Küll aga leidis Pipi koos
sõpradega kuskilt suvila juurest nii palju spunke,
et neid jagus nii väikestele kui suurtele
osavõtjatele..
Sel ajal kui väikesed tegutsesid Kurrunurruvuti saarel, käis suur Pipi äriasju ajamas. Tal oli
kaasas suur kohver, kus leidus palju kuldmünte.
Poest ostis ta 12 kuldraha eest šokolaadi ja õunu.
Laste rõõm oli suur, kui Pipi šokolalaadi ja õunu
jagas.
Et Pipil oli kogu aeg kuhugi kiire ja tegemisi
hästi palju, kutsus ta kõiki endaga kaasa asju
otsima. Asjade otsimisel olid kõik tublid ja igaüks
leidis midagi.
Lõunasöögiks oli sellel päeval pannkoogid,
mida olid väikesed Pipid hommikul valmis küpsetanud. Ega kookide küpsetamisest pääsenud
kokatädidki, nemad pidid tegema neid väiksematele lastele, kes sellega veel ise hakkama ei
saanud.
Pipi päev kujunes hästi toredaks just sellepärast, et tegevused olid põhjalikult läbi mõeldud
nii suurte kui väikeste poolt. Eelnevalt oli meil
Pipi nädal, kus kõik lapsed said palju kuulata ja
näha videolt Pipi tegemisi.
Arvan, et see päev läks korda. Kui juba
kolmeaastane jõnglane ütleb õhtul emale, et küll
täna oli tore päev, siis sellega on kõik öeldud.
Palju tänu kõikidele lastevanematele ning
lasteaia väikestele ja suurtele, kes kõik selleks
oma panuse andsid!

Annikana tegutsenud
Juta KÕRTSINI
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Meistrimehed oleme, tööd me hästi tunneme…
Nende laulusõnadega on kohane iseloomustada
Võilillede tegevusprogrammi “Klotsiskulptuurid”. Kasutusel olid rikkalikus koguses eri
kuju ja värviga klotse, vaja oli fantaasiat ja
osavaid käsi.
Teemade valikud osutusid põnevaks, kuid
esines ka plagiaati – õnneks disain tagas eripära.
Kübertehnika valda astus Mark, kellel valmis
Vormel-robot. Tänapäeva hiigelkoloss inimesest
valmis Hendrikul. Oli ka fauna esindajaid
meisterdatud – Kelly jänesed ja Karini koerad.
Need tööd olid nauditavad just erinevate
suuruste ja asendite poolest. Piisavalt akuutne
teema “poliitikute” hulgas oli elektrijaamade
erastamine. Seda kajastas ka Markuse töö, kes
ladus terve vaiba ääre kõrgeid elektriposte täis.
Lääne auto on see, mis on võitnud inimese
südamed. Transporti kajastasid Ermo ja Kevin.
Lihtsalt ja kokkuhoidlikult arendas lapse figuuri
Marten. Nimetatud meistriteostest valmisid ka
“fotosüüdistused”. Ja fotodest sai kokku näitus.
Näitust omakorda külastasid lapsed ise, emad,
isad, õed, vennad, vanaisad ja vanaemad ning
lasteaiatädid.
Laste hääletusel pälvis parima koha Kelly
jänese pere. Täiskasvanute eelistus kuulus Karini
koertele.

Suur tänu osalejatele ja näituse külastajatele,
kes oma arvamust avaldasid.

Võilille rühma õpetaja
Imbi SAARE

Artur ja Imre taas edukalt medalijahil
Kaks kanget Kehtna maadlejat (kreeka-rooma
maadluse harrastajat) käisid vabamaadlejaid
kimbutamas ja mitte mõnel vähetähtsal turniiril,
vaid lausa vabariigi tippvõistlusel, kus selgitati
välja Eesti meistrid kadettide (s.o. 15-17
aastaste) noorte seas. Artur Rassmann
kehakaalus kuni 63 kg ja Imre Kull kehakaalus
kuni 85 kg.
Kui Arturilt ootasin, siis Imrele salamisi
lootsin medaliväärset esitust. Artur sammuski
võidult võidule kuni finaalkohtumiseni, kui tuli
väikese vigastuse tõttu võit vastasele loovutada.
Imrele sattus loosi tahtel alagrupis esimeseks
vastaseks tugev vabamaadleja, hilisem võitja ja
Imrel tuli tunnistada vastase paremust. Et nüüd
veel medalile maadelda (vaid “pronks”), tuli läbida

vaheringide sõel, kus teisigi alagruppides
ebaõnnestujaid, kes samuti vaheringide
matšidest kui õlekõrrest kinni haarasid. Edasi
pääseb vaid üks ja selleks osutuski üllatavalt
kindlalt noormees Kehtnast - Imre Kull. Võit tuli
ka otsustavas 3.-4. koha kohtumises ja koju võis
naasta raske, raske “pronksmedal” kaelas.
Et Imre viimasel ajal üldse on edukaks
osutunud, otsustasin veidi aru pärida. Sain teada,
et oma parimaks etteasteks peabki ta
äsjalõppenud meistrivõistlusi, ikkagi seitse ringi
võistluste sees. Et tõsiselt treenima hakkas ta
uuesti 2000.aasta novembris, enne oli vaid niisama
arutu pendeldamine mitme asja vahel.
Minu küsimustele, miks jättis ta seljataha nii
palju vabamaadluse spetse ja kuidas edu tuleb,
vastas Imre nii: “Tegin loogilisi järeldusi ja
kuulasin õigeaegselt treeneri soovitusi. Olen
pidevalt huviga trennis, muud hobid on praegu
kõrvalise tähtsusega. Taas harjutama hakates
selgus trenni käigus, et maadlus üha enam ja enam
meeldib ja nüüd olen arusaamisele jõudnud, et
töö on see, mis “toidab””.
Kuidas koolis läheb ? “Hästi! Kahtesid ei ole
mõned kolmed vaid”.
Mis edasi saab ? “Tahaksin saada päris
maadlejaks. Elukutseliseks.”
Kuidas suhted treeneriga sujuvad ? “Hästi!
Me leiame tavaliselt ühise huumorisoone, praegu
on peateemaks minu ema või vanaema
küpsetatud pirukad, huvitaval kombel aitavad
pirukad nii maadlusvõtteid õppida kui ka viisaka
käitumise normides püsida”.
Siinkohal lõpetan. Soovin Imrele, Arturile ja
kõigile trennipoistele edu!
Pikemalt vestleme Arturiga ja Arturist
järgmises lehes.

Noel KASTIER
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Õnnitleme
Küll tahaks hoida mõnda sõna
ja mõnda hetke imelist
ja mõnda südant nõnda hella,
nii imetabast hingelist.
Küll tahaks, et sul oleks õnne,
et muresid ei püüaks peod,
et südant valdaks rahutunne
ja kõiki rõõmustaks su teod.
60
Asta Palandi
5.mail Keavas
Vello Pärt
6.mail Kumma külas
Vain Pajula
29.mail Kehtnas
65
Maie Kald
16.mail Haakla külas
Anatoli Baikov
19.mail Keavas
Siiri Hargisk
21.mail Kehtnas
70
Uno Aasma
4.mail Kehtnas
75
Elli Jõelain
22.mail Linnaaluste külas
80
Hilja Meresmaa
10.mail Lelles
Selma Ferenets
17.mail Eidaperes
91
Salme Laurimaa
30.mail Kaereperes
95
Erna-Elfride Tammaru
23.mail Ohekatku
98
Anatoli Tsaban
20.mail Hertu külas
99
Elfriede Pärnamägi
31.mail Ingliste külas

Registreeritud
sünnid

Sandro Reinvart
24.märtsil Lau külla
Ranno Lundver
5.aprillil Keavasse
Säde Agu
10.aprillil Linnaaluste külla

Teated, kuulutused& õnnitlused
Vallamajas on vastuvõtuajad pisut muutunud
Alates maikuust saab kolmapäeviti vallamajas asju ajada
ka pärast tööpäeva lõppu. Oleme tööl kella 18-ni. Reedel
on tööpäev tunni võrra lühem – kella 16ni.
NB! Teenindame Teid
ESMASPÄEVITI 8.30-16.30, lõuna 12-13,
KOLMAPÄEVITI 8.30-17.30, lõuna 12-13
REEDETI 8.30-15.30, lõuna 12-13
Info tel 75 357
Vallavalitsus
KOGU PERE POOD
KEHTNAS
Ootab ostjaid
E-R 10-18, L 10-15
Sissepääs Kehtna
tehnikumi punase ühiselamu
tagauksest.
Müügil kasutatud
tööstuskaup, kodukaup,
tehnika, riided ja jalanõud.
Iga päev lisame uut kaupa!
Olete alati teretulnud!
Tel 051 42 709

Lõikan viljapuude oksi.
Revali talu, Sooaluste küla.
Tel 055 688239, 94 414.
Enn Viitkar

OÜ Landeker ostab
kasvavat metsa ja
metsamaad.
Hind kuni 90 000 kr/ha.
Ostame ka palki ja
paberipuud.
Tel 056 150 680 (Rapla
mk), 051 10 415;
051 79 866, faks 06 335 576

Lelle arstipunkti
lahtiolekuajad
Õde Ainu Vatter on kohal
E 13-17, T, R 9-13,
K 9-11, N 8-15
Arst Katrin Abeli vastuvõtt
E 14-17, T, N 9-13
Tel 76 770

Sinu Mets - tasuta jagatav
metsanduslik nõuandeleht
erametsaomanikele
MTÜ Tähevalgus annab tänavu välja 2 numbrit metsanduslikku
nõuandelehte Sinu Mets
Lehe ilmumisajad - aprill ja september. Kevadise numbri peateemad on:
metsauuendamine, -kaitse ja hooldamine. Üksikasjalikumalt tuleb juttu
metsaistutamisest ning -külvist, looduslikust uuenemisest ning sellele
kaasaaitamisest. Samuti istutusmaterjalist( ka looduslikust) ning selle
sobivusest erinevate kasvukohatüüpidega. Metsakaitselisest seisukohast
tutvustatakse kahjureid ning kahjustusi - äratundmisest kuni abinõudeni.
Seadusandluse poolelt saavad seletuse metsauuendamisega seotud
punktid, aga ka teised metsaomaniku kohustused ja õigused, mida sageli ei
teata või peetakse väheolulisteks. Vääriselupaigad ning muu bioloogilise
mitmekesisusega seonduv on ka kindlasti lehes olemas. Lisaks veel
metsanduslikke üritusi ning metsaomanike koostööd kirjeldavad artiklid.
Artiklite autorid on oma ala spetsialistid õppe- ning teadusasutustest,
riigiametitest ning eraettevõtetest. Kõik kogutud materjalid esitatakse
metsandusspetsialistidest koosnevale kolleegiumile, kes otsustab artiklite
avaldamiseks sobivuse üle. Ajalehe levitamine toimub maakondade
keskkonnateenistuste metsaspetsialistide, Erametsakeskuse metsakonsultantide, metsakorraldusettevõtete ja metsaomanike organisatsioonide
kaudu. Lihtsamini öeldes: lehe saab vallamajast metsanõuniku käest.
Ajalehe kodulehekülg internetis: http://www.hot.ee/sinumets
Kõik küsimused, ettepanekud ning kommentaarid on oodatud e-posti
aadressil: sinumets@hot.ee või telefonil (07) 420 718.
Toimetuse postiaadress:
MTÜ Tähevalgus,
Õpetaja 9, 51003 Tartu

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

Tänuavaldus
Suur tänu Matti Villigule
aususe eest!
A.A.

Kehtna lasteaed Siller
müüb vana aknaklaasi, hind
10 kr/m².
Tel 75 186

Tähelepanu
lapsevanemad!
Palun esitada mai lõpuks
avaldus kõigil lapsevanematel,
kelle laps ei käi veel lasteaias, kuid
soovib lapsele kohta 2003/2004 õ.a.
Kehtna Lasteaias Siller või Lelle
Lasteaias Päikeseratas.
Kindlasti palun kiiresti võtta
ühendust kõigil tulevaste koolieelikute vanematel, et saaksime
muretseda piisaval hulgal õppevahendeid.
Tel 75 186 Kehtnas,
98 346 Lelles

Tulge
kevadlaadale!
Kevadlaat 2003 on Raplas
Viljandi mnt 3 Aia Äri õuel
reedel, 9.mail kl 9-18 ja
laupäeval, 10.mail kl 8-15
Tulge müüma ja ostma –
punutised, puidust tooted,
kaltsuvaibad, lapitööd, kudumid,
klaas- ja savitooted, ravimtaimed,
mesi, tatar, istikud, taimed,
seemned, kartul, aiasaadused,
aiamööbel, aiatööriistad, vorst ja
lihatooted.
Rapla Talupidajate Liit
Rapla Maakonna Külade Liit
Seltsing Süstik
Info tel 69 281 ja 051 28 931

Registreeritud surmad
Leida Kotsar
(25.11.1920-15.02.2003)
Lellest
Heli Õispuu
(13.06.1953 - 24.03.2003)
Lellest
Helju Argel
(02.04.1923 - 25.03.2003)
Eidaperest
Heidi-Astrid Sildoja
(16.02.1932 - 02.04.2003)
Hiie külast
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