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Suvi oli mõnus ja kooli algus läheneb

Pärast laulupidu
Õhtune ilmateade ei luba midagi head
suvitajatele, lubatakse vihma ja äikest. Ega
koolijuhil ja õpetajal olegi enam aega puhata,
kalendrit vaadates tuleb tõdeda, et ka sellel aastal
saabub 1. september ja algab kool. Erandiks on
vast see, et kooliaasta algus langeb laupäevale.
Kui on olemas teadmistepäev 1. september, siis
ei ole kuidagi sobilik tavalisel esmaspäeval ehk
3. septembril kooliga alustada. Niisiis Valtu kool
alustab 1. septembril.
Enne õppeaasta algust on hea teha väike
tagasivaade möödunud koolivaheajale.
Tõeline suvesoojus jõudis Eestimaale küll
alles augustis , kuid ega siis ilm takistanud suve
nautimast.
Minule ja arvatavasti ka paljudele teistele oli
selle suve tippsündmuseks X Noorte Laulu-ja
Tantsupidu. Neid tundeid ja meeleolusid, mis
sellel peol valitsesid, on raske kirjeldada. Kindel
on see, et need hetked jäävad kauaks meelde. Nii
palju ehedat rõõmu tantsimisest ja laulmisest ei

kohta iga päev. See pidu kinnitas veelkord, et
oleme küll laulu- ja tantsurahvas. Valtu kool oli
sellel toredal peol esindatud lauljate, võimlejate
ja tantsijatega.
Tänan kõiki peol osalenud meie kooli õpilasi,
nende juhendajaid Eve-Mai Laurimaad, Kadi
Saksa ja Reet Teetsu. Kiitust väärivad ka lastega
kaasas olnud saatjad Siiri Leinberg, Aare
Leinberg, Anne Archipov, Ebe Luige ja Õive
Kohava, kes kandsid hoolt laste turvalisuse eest.
Järgmise peoni! Seda ei peagi väga kaua ootama,
juba 2009.aastal on tulemas XXV üldlaulupidu ja
XVIII üldtantsupidu.
Kindlasti on suvel kõigil olnud palju selliseid
meeldejäävaid reise ja sündmusi. On millest hiljem
sõpradele koolis rääkida.
Augusti keskel ei ole Valtu kool veel uueks
õppeaastaks valmis.
Pooleli on klasside ja koridoride remont,
paigaldamata on koolikell-raadio süsteem. Midagi

on juba ka tehtud. Lõplikult sai väljavahetatud
koolimööbel ja nüüdseks on kõigis
klassiruumides ka nõuetekohane valgustus.
Lõpule jõudis automaatse tuletõrjesignalisatsiooni paigaldus. Koolimaja ja selle ümbrus
on nüüd paremini valvatud tänu paigaldatud
turvakaameratele. Uuendatud sai garderoobi
mööbel.
Rõõmustav on see, et õpetajatena jätkavad
kõik need, kes eelmisel õppeaastal. Kaadri
püsivus on see, mis annab koolile stabiilsuse ja
kindluse. Nii on hea uuele kooliaastale vastu
minna.
Algav õppeaasta toob endaga kaasa kooli
140. sünnipäeva. Loodame seda tähistada
kordaläinud õppeaastaga.
Ilusat suve lõppu!

Andres SAKS,
Valtu Põhikooli direktor
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Ametlik

VALLAVALITSUSES
19.06.2007
Vallavalitsus kinnitas munitsipaaleluruumi üürilepingu tingimused, korteri
üleandmise ja vastuvõtmise akti ning üürilepingu vormi. Esimese lugemise
läbis hooldusasutusse paigutamise kord, mille vastuvõtmine nihkub
augustikuusse. Vallavolikogu sotsiaal-, tervishoiu- ja noorsootöö komisjoni
ettepaneku alusel eraldati raskes majanduslikus olukorras olevatele isikutele
rahalist toetust ravimite, kütte ja transpordikuludeks. Anti välja korraldus
Kehtna Põhikooli juurde sissesõidu reguleerimiseks. Kooli juurde on
paigaldatud keelumärk „Sissesõit keelatud” ning mootorsõidukiga
keelupiirkonda sissesõidu loa väljastab kooli direktor. Nõustuti Pae küla
Kaskaja, Ahekõnnu küla Taadi ja Kalbu küla Puusepa kinnistute jagamisega.
Ehitusluba väljastati OÜle Stellert Ohekatku külasse puurkaevu rajamiseks,
Andres Adrale elamu rekonstrueerimiseks Kaerepere alevikus. Kinnitati
projekteerimistingimused Nõlva külasse rajatavale ühepereelamule, abihoonele
ja biopuhastile ning otsustati väljastada kirjalik nõusolek väikeehitise
püstitamiseks Kaerepere alevikku. Vallavalitsus nõustus alaealise
perekonnanime muutmisega ning eraldas koolidele rahalist toetust õpilaste
spordivõistlustele, aineolümpiaadidele ja kultuuriürituste transportimise
kulude katteks.
26.06.2007
Vallavalitsus võttis vastu hinnapakkumise Lokutal paiknevate munitsipaalja sotsiaalkorterite akende vahetuseks. Nõustuti Lokuta küla Puismaa, Reonda
küla Karupahna , Kõrbja küla Piibuale-Põllu kinnitute jagamisega. Ehitusluba
väljastati ASile Keila Geoloogia puurkaevu rajamiseks Linnaaluste külasse,
Kaerepere aleviku Saare ja Kehtna aleviku Lasteaia tänava rekonstrueerimiseks
ning samade objektide tänavavalgustuse väljaehitamiseks. Kinnitati
projekteerimistingimused Põllu külasse püstitatavale mobiilimastile ning
Eidapere õpilaskodule. Kasutamiskõlblikuks loeti ning väljastati vastav luba
Valtu Jahimeeste Seltsi Saunaküla külas asuvale puhkemajale. Vallavalitsus
kinnitas munitsipaalkorterite üürimääraks 1 kroon 50 senti ruutmeetri kohta
kuus. Üüritasu hakatakse rakendama alates 1. septembrist 2007 ning see on
mõeldud vallale kuuluvate korterite parendamiseks.
03.07.2007
Vallavalitsus andis nõusoleku OÜle Livis Sport rattakrossi läbiviimiseks
valla territooriumil, kohustades korraldajaid maaomanikega oma tegevust
kooskõlastama. Samuti väljastati luba alternatiivmuusika festivali „Lelle
Alternatiiv 2007” korraldamiseks. Kristlikule kodule Petrula eraldati 20.
tegutsemisaasta täitumise puhul väike rahaline toetus ning märgiti sündmust
valla tänukirjaga. Rahaliselt toetati ka Inglistel toimuvat Märjamaa
külavanemate vastuvõtuüritust.
12. 07.2007
Arvestades suure tuleohu möödumisega lõpetati valla territooriumi
metsades viibimise keeld ning alates 15. juulist on jälle lubatud kasutada
metsa puidu saamiseks, kõrvalkasutuseks, jahinduseks, teadus- ja õppetööks
ning rekreatsiooniks. Vallavalitsus andis nõusoleku surnud perekonnapea
asemel järgmise pereliikmega valla munitsipaalkorteri üürilepingu sõlmimiseks.
Anti välja korraldus pidevat kõrvalabi vajava isiku paigutamiseks
hooldusasutusse.
19.07. 2007
Vallavalitsus eraldas lastelaagri ”Pilvitu homne” korraldamise kulude
katmiseks täiendavat raha. Kinnitati konkursikomisjoni otsus Lili Saksingu
taasvalimise kohta Kehtna Kunstide Kooli direktoriks. Kandideerimiseks olid
avalduse esitanud kolm inimest.
30.07.2007
Vallavalitsus eraldas volikogu sotsiaal-, tervishoiu- ja noorsootöökomisjoni ettepaneku alusel rahalisi toetusi ning määras neljale raske puudega
isikule hooldajad. Nõustuti Kruusimäe kinnistu jagamisega kolmeks eraldi
kinnistuks. Vallavalitsus kinnitas projekteerimistingimused ühepereelamute
projekteerimiseks Kumma ja Kaerepere külasse. OÜle Jaotusvõrk väljastati
kasutusluba Kaerepere küla Madise kinnistu elektrivarustusele. Rahuldati
Heili Tammaru kirjaliku nõusoleku taotlus aiamaja püstitamiseks.
14.08.2007
Vallavalitsus vaatas läbi volikogu eestseisusele esitatavad materjalid.
Keskkonna- ja teedespetsialist Ülari Luisk esitas eelnõud volikogu arvamuse
saamiseks Hertu küla Hertu ja Nõlva küla Rüütja kruusa uuringuruumi

Toimetaja Reet Langi tel 489 8820, e-mail kehtna@kehtna.ee
Väljaandja Kalev Türk tel 527 0669, e-mail kalev.tyrk@mail.ee

geoloogilise uuringuloa ning Ahekõnnu küla Mäenuki ja Jürimatsi
kinnistutel ehituskruusa kaevandamiseks. Volikogule menetlemiseks
esitatakse maanõunik Heik Past´i poolt eelnõu Kehtna aleviku Viljandi
mnt 1 detailplaneeringu kehtestamiseks, Kõrbja küla Kaasiku tee müügiks
ja Eidapere aleviku Tallinna mnt 13 maja kõrvalhoonete maa
munitsipaalomandisse taotlemiseks. Heik Past informeeris valitsuse
liikmeid Mukre raba vaatetorni avamisest 28.augustil ning üritusele
kutsutud ametiisikutest. Nõustuti Pae küla Turu ja Valtu-Nurme küla
Nõmme kinnistute jagamisega. Vallavalitsus otsustas eraldada raha Valtu
seltsimaja kahe lõhutud pakettakna vahetuseks. Lelle Kooli õpetajale
Jaan Pärnametsale antakse seoses juubeliga ning kohusetundliku tööga
vallavanema tänukiri.

Kohe siledam astuda ja sõita

Juba möödunud sügisest võib ohutult liigelda Eidapere
kergliiklusteel.

Kaerepere peatänav ja parkla said uue katte sellel suvel.

Kehtna alevikus on uuele kauplusele juurdepääsuteede
rajamine veel pooleli.
Valla Vaatleja on värvilisena avaldatud aadressil
www.kehtna.ee
Trükkinud Vali Press Põltsamaa
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Aeg on tarkust taga nõuda!
Kooliaasta alguse
aktused
valla koolides
Kehtna Põhikoolis 1. septembril kell 9.00
Valtu Põhikoolis 1. septembril kell 9.45
Lelle Koolis 3. septembril kell 9.00
Eidapere Koolis 3. septembril kell 10.00
Kehtna Kunstide Koolis 3. septembril
kell 16.00

Edukat õppeaastat õpilastele,
õpetajatele ja lastevanematele!

Õpilastransport
1. septembril – teadmistepäeval
Kehtna Põhikooli õpilastele
Lembit Kutser – liini teostaja – Rõuelt
väljasõit kell 8.05,edasi tavalise koolipäeva
peatused, koju pärast aktuse lõppu koolimajast
kell 11.00.
Valtu Põhikooli õpilastele
Keava 8.48
Lau küla 8.55
Ingliste 9.10
Pae küla 9.20
Kaerepere 9.30
Koju pärast aktuse lõppu koolimajast kell
12.00 hommikuse ringi peatuste läbimisega.
3.septembril
Õpilaste vedu toimub Eidapere piirkonnas
kooli ja OÜ Remfakt vahelise kokkuleppe alusel.
Lelle Põhikooli õpilased kasutavad reisijateveo
üldliine.
Remfakti õpilasliinid Eidapere-KehtnaKeava-Rapla toimub nii, nagu tavalisel
koolipäeval.

Õpilastransport
algaval õppeaastal
Õpilastranspordi liinide graafikud
tavalisel koolipäeval
Liini teostaja -FIE LEMBIT KUTSER
Kehtna Põhikooli õpilastele

Hommikul Õhtul
Rõue
7.05
Järvakandi tee bussipeatus 7.10 15.05
Lellapere
7.15 15.12
Kärpla küla
7.18 15.15
Kaalumaja bussipeatus
7.21 15.18
Kalbu (Posti teerist)
7.25 15.20
Rõue
7.28 15.24
Ohekatku mõis
7.31 15.26
Koogimäe küla
7.35 15.30
Kehtna
7.40 15.00
Valtu Põhikooli õpilastele
Hommikul Õhtul
Keava
7.45 16.15
Tarsi teerist
7.50 16.10
Lau
7.55 16.05
Kaiu teerist
8.00 16.00
Ingliste
8.05 15.55
Pae
8.10 15.50
Öökulli
8.16 15.45
Kaerepere
8.20 15.40

Liini teostaja OSAÜHING REMFAKT
Liin Eidapere-Rapla-Lokuta
Eidapere
06.45
Lokuta
06.55
Lelle tee
07.05
Kehtna
07.20
Keava
07.25
Kaerepere
07.35
Vesiroosigümnaasium 07.45
Kesklinn
07.50
Keava
08.05
Kehtna
08.10
Kaerepere
08.20
Liin Rapla-Kehtna-Rapla
tasuta sõidu õigus valla koolides
õppivatele õpilastele
Kesklinn
14.10
Kaerepere
14.20
Keava
14.30
Kehtna
14.40
Keava
14.55
Kaerepere
15.05
Kesklinn
15.20
Liin Lokuta-Eidapere-Lokuta
Kehtna tee 07.50
Lokuta
07.55
Eidapere
08.05
Lokuta
08.15
Liin Lokuta-Aasoo-Lokuta hommikul
Lokuta
07.50
Kenni
07.55
Eidapere
08.00
Aasoo
08.10
Eidapere
08.15
Lokuta
08.25
Liin Lokuta-Aasoo-Lokuta pärast tunde
Lokuta
14.40
Eidapere
14.50
Aasoo
15.00
Eidapere
15.10
15.15
Kenni
Lokuta
15.20
Kehtna tee 15.25
Lokuta
15.30
Liin Lokuta-Vändra-Lokuta
Esmaspäeval
Lokuta
07.15
Eidapere
07.25
Vändra
07.45
Lokuta
08.15
Reedel
Lokuta
15.00
Vändra
15.30
Eidapere
15.50
Lokuta
16.00
Mõningad selgitused-täpsustused õpilasliinide korralduse juurde:
* OÜ Remfakt õpilasliinidel saavad tasuta
sõita vastava sõidukaardi esitajad, kellel see
puudub, peab ostma sõidupileti (alus: Kehtna
Vallavolikogu määrus nr 18 15.08.2006).
Sõidukaardid väljastatakse pärast koolide poolt
nimekirjade esitamist. Kuni sõidukaartide
väljastamiseni saavad kõik Kehtna valla lapsed
hommikul kooli jõudmiseks kasutada tasuta OÜ

Remfakt hommikust õpilasliini.
* Õpilasliinid toimivad ülaltoodud liinigraafikute alusel, aga täiendusi-muudatusi on alati
võimalik teha, andes ettepanekutest teada
telefonile 48 98 827 (L.Uusallik).
* Lelle Põhikooli õpilased, kes asuvad õppima
Kehtna Põhikooli, kasutavad kooli jõudmiseks
reisijateveo üldliine. Sõidukulu kompenseeritakse, arvestades, et Eidaperest tulev
õpilasliin on Kehtnasse jõudmiseks liialt varajane.
Meeldetuletused (väljavõte Volikogu määrusest nr 18 15.08.2006 ):
3. Kehtna ja Valtu Põhikooli, Eidapere ja Lelle
Kooli õpilastele on sõit valla õpilasliinidel tasuta.
Õpilasliini puudumisel kompenseeritakse kulud
reisijateveo liinide sõidupiletite alusel.
§ 4. Põhikoolide õpilased, kes käivad
väljaspool Kehtna valda asuvates koolides,
sõidusoodustust ei saa.
§ 5. Rapla maakonna gümnaasiumide X-XII
klassides õppivatele õpilastele kompenseeritakse
kommertsliinide kasutamise korral koolipäeva
kohta 1 sõidukorra pilet juhul, kui neil ei ole
võimalik kasutada õpilasliini.
§ 6. Väljaspool maakonda õppivatele
gümnaasiumi X-XII klaasi õpilastele hüvitatakse
õppeperioodil sõidupiletite alusel kalendrikuus
üks sõidukord edasi-tagasi kooli ja koju.
Head lapsevanemad ja õpilased! Juhin teie
tähelepanu § 7 punktidele ,mis korraldab
sõidukulu kompensatsiooni väljamaksmist.
§ 7. Sõidukulu kompensatsiooni väljamaksmise korraldamine:
(1) Sõidukulu makstakse õpilasele või tema
seaduslikule esindajale.
(2) Õpilane või tema seaduslik esindaja esitab
avalduse ja õpilase poolt kasutatud kronoloogilises järjekorras kleebitud sõidupiletid
kompenseerimist taotletava kuu sõidukulu
kohta valla raamatupidamisele hiljemalt järgneva
kuu viiendaks kuupäevaks.
§ 8. Sõidusoodustus kantakse taotleja
arvelduskontole pangas 10 päeva jooksul või
makstakse välja kassast.
§ 9. Kehtna Vallavalitsus võib jätta
sõidukulud hüvitamata või hüvitada osaliselt, kui:
(1) kooli esitatud andmete ja sõidupiletite
alusel selgub, et õpilane ei ole kasutanud
transporti kooli ja koju sõiduks;
(2) kooli ja kodu vahel õpilasliini olemasolu
tõttu ei ole kommertsliiniveo bussi kasutamine
kooli ja koju sõiduks põhjendatud;
(3) taotleja on esitanud valeandmeid;
(4) taotleja ei ole esitanud sõidupileteid § 7
lg 2 määratud tähtajaks.
Vallavalitsus soovib ohutut kooliteed!

Leida UUSALLIK,
Valla peaökonomist

Kooli üle kivide ja kändude...
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Traadita internet
nüüd Kehtna valla
elanikele kiiremini
kättesaadav
Mõni aeg tagasi paigutas Elion Kehtna masti
WiMax tehnoloogial põhineva tugijaama,
millega jõudis traadita interneti võrgu leviala
Kehtna valda, ennekõike Kehtna ja Valgu
piirkonda. Kui vahepeal oli teenuste tellimisel
ootejärjekord 3 kuud, siis nüüd saab kvaliteetse
Elioni Traadita interneti koju kuni 1 kuuga.
Traadita internet on raadiolainetega edastatav
interneti püsiühendus, mida saab kasutada
kohtades, kus kaablivõrk puudub.
Levipiirkonnas on ühenduskiirus garanteeritud
Kui ADSL-püsiühendust luua ei saa, on
traadita internet kõige töökindlam kodune
internetiühendus. Tänasel päeval saab maapiirkondades valida erinevate traadita interneti
tehnoloogiate vahel: lisaks Wimaxi ühendusele
pakutakse ka mobiilset internetti ning madalsagedustel töötavat traadita ühendust (Kõu).
WiMaxi tehnoloogial põhneva traadita
interneti peamiseks erinevuseks ja eeliseks on
garanteeritud ühenduskiirus. Kodus internetti
kasutades püsib ühenduskiirus lubatud tasemel
ka siis, kui tugijaama piirkonnas samaaegsete
kasutajate arv kasvab. Teiste traadita ühenduste
puhul langeb ühenduskiirus iga täiendava kasutaja lisandumisega. Seetõttu on need tehnoloogiad sobivad siis, kui internetti kasutatakse ekirjade lugemiseks ja teiste lihtsate toimingute
tegemiseks.
Kõige kiirem – kuni 1 Mbit/s allalaadimiskiirusega – Elioni Traadita internet võimaldab
ühenduskiirust, millega saab kindlasti teha tööd,
laadida alla vajalikke dokumente, külastada
mahukamaid kodulehti ning soovi korral näiteks
ka internetist videoid vaadata.
Traadita internet paigaldamisele eelneb
levimõõtmine
Üldjuhul levib WiMax tehnoloogial Traadita
internet 15 km raadiuses tugijaamast. Eelduseks
on kliendi vastuvõtuantenni ja tugijaama saateantenni vaheline otsenähtavus. Enne Traadita
interneti paigaldamist teeb Elion kliendi asukohas
levimõõtmise. Kui mõõtmise käigus selgub, et
piisav levi on olemas, siis paigaldatakse kliendile
vastuvõtuseade. Tasub olla valmis aga ka selleks,
et levi parandamiseks tuleb teha lisakulutusi
täiendava katusemasti paigaldamiseks. Seda on
vaja siis, kui vastuvõtuantenni paigaldamisel
hoone külge ei teki otsenähtavust tugijaamaga.
Traadita interneti paigaldustasu on 990
krooni. Vajaliku vastuvõtuseadme hind on 6000
krooni, kuid seda ei pea välja ostma, vaid saab
Elionilt 150 krooni eest kuus ka rentida.
Traadita interneti kuutasud ning alla- ja
üleslaadimiskiirused:
256/128 kb/s - 295 kr
512/128 kb/s - 395 kr
1 Mb/s/ 256 kbit/s - 495 kr
Traadita internetiga liitumiseks palume võtta
ühendust Elioni klienditeenindusega telefonil 165.
Sealt saab ka lisainfot traadita interneti
võimaluste, hindade ja liitumistingimuste kohta.

Ago LUMESTE,
Elioni traadita interneti ärijuht

Internet @ hobune

Rein Haggi Madise talu ja tori hobused

Madise talu hobune koguperepäeval „Tori hobusega Raplamaal”
Aare HINDREMÄE foto
Kui on talu, olgu ka hobune! Nii on Madise talus kogu aeg olnud. Kui majandist tagastati loomi, siis
talusse võeti ka hobune. Teadlikult ja sihikindlalt sai hobusekasvatusega talus tegelema hakatud
2004. aastal, mil osteti Tori Hobusekasvandusest noor 2-aastane sälg. Selle ostuga selgus kurb
tõsiasi, et puhtatõulist (veresuselt), noort tori hobust polegi kuskilt osta, kuna turu nõudlus oli ja
on sporthobuste järele ning kõik hobusekasvatajad olid hakanud just seda suunda viljelema. Nii
saigi otsustatud Madise talus, et meie püüame kasvatada ja aretada edasi vanatüübi puhtatõulisi
tori hobuseid, kellega tore vankrisõitu teha, põllutööd viljeleda ja ka veidi ratsutada, kui tahtmine
tuleb.
Soov on säilitada ka hobusega põllul töötamine: kündmine, vedrutamine, külvamine jne. Tänaseks
päevaks on talu tallis kuus mära, kellest viis on puhtatõulise tori hobuse tõugu varsa saamiseks
sobiliku põlvnemise ja hea tervisega.
Vaatamata sellele, et ostetakse rohkem sporttüübilisi hobuseid, on meie pere leidnud, et need
suured ja tugevad puhtatõulised tori hobused köidavad samuti paljusid inimesi ja hobusehuvilisi.
Meie hobused on tublid vankrivedajad ja tihti võib näha meid, vankrid rahvast täis, sõitmas Lau küla
vahel, teel Õunapuu tallu ja Tarsi tallu. Möödunud suvel oli meil neli pulmasõitu, pikim neist Rapla
kiriku juurest Raikküla valda Keo külla. Talvel on jällegi tore aisakellade kõlinal reesõitu teha. On
juhtunud, et hobustel pole ühtegi vaba päeva, seda tavaliselt jõulude ajal. Suured tugevad hobused
jõuavad palju ja nad ootavad alati, nii suvel kui talvel meeleldi Teid kõiki sõitma!

Eve HAGGI
Tel 51 51 536

Hetk Valtu Seltsimaja korraldatud
pärandipäevadelt 14. ja 15. juulil:

Kultuuripiknikul Terje Luige kodus Mahtra külas.
Luule Bortnikova foto

Jäätmed
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Teadmiseks korraldatud jäätmeveost
1. mail 2004. aastal jõustunud Jäätmeseadus,
seadis kohalikule omavalitsusele uued
eesmärgid ja kohustused. Vastavalt Jäätmeseadusele ja kohalike omavalitsuste poolt vastu
võetud määrusele „Korraldatud jäätmeveo
rakendamise tingimused ja kord“ sätestatule
kuulutaski MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus 10. juulil käesoleval aastal omavalitsuste
nimel välja avaliku konkursi, mille eesmärk on
ainuõiguse andmine ja jäätmevedaja leidmine
olmejäätmete veoks järgmises kaheksas veopiirkonnas:
I piirkond – Ambla, Järva-Jaani, RoosnaAlliku, Kareda ja Koeru vald
II piirkond – Põltsamaa linn, Põltsamaa,
Pajusi ja Puurmani vald
III piirkond – Koigi, Imavere, Paide, Väätsa
ja Kõue vald
IV piirkond – Paide linn
V piirkond – Türi vald
VI piirkond – Võhma linn, Kõo, Suure-Jaani
vald (ja Suure-Jaani linn)
VII piirkond – Kaiu, Kehtna, Käru, Vändra ja
Kaisma vald ning Vändra alev
VIII piirkond – Märjamaa ja Raikküla vald
Pakkumisi konkursile võib esitada alates
konkursi väljakuulutamise päevast kestusega 90
päeva ning konkurss lõppeb 10. oktoobril 2007.a.

Mis ettevõte on Kesk-Eesti
Jäätmehoolduskeskus?
Mittetulundusühing Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus asutati 2003. a oktoobris 24 omavalitsuse poolt ning ettevõtte tegevuse eesmärgiks on jäätmehoolduse kavandamine ja
korraldamine ning liikmete omavahelise koostöö
teostamine lähtuvalt keskkonnakaitse ning
säästva arengu põhimõtetest kasutades
teeninduspiirkonnas ühtselt väljatöötatud ja
kokkulepitud kliendisõbralikku, keskkonnahoidlikku ja -säästlikku jäätmehooldust. Hetkel
kuulub Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse
liikmeskonda 27 omavalitsust.
Mida tähendab korraldatud jäätmevedu?
Jõustunud jäätmeseadus näeb ette
kohustuslikku prügiveolepingut iga kinnistu
puhul, mis jääb tiheasustusalale. Tiheasustusala
on iga linn ja alev, aga ka küla, kui kohalik
omavalitsus nii on välja kuulutanud.
Korraldatud jäätmevedu tähendab, et
omavalitsus määrab ära jäätmeveo piirkonnad,
jäätmeveo teenustasu piirmäärad, jäätmeveo
tingimused ja annab teatud piirkonnas konkursi
võitnud vedajale ainuõiguse jäätmete äraveoks.
Ainuõigus antakse käesoleva konkursiga kaheks
aastaks. Vedaja ainuõiguse saamisest alates
puudub teistel jäätmekäitlusettevõtetel õigus
olmejäätmeid koguda ja vedada selles piirkonnas.
Iga jäätmevaldaja loetakse korraldatud
jäätmeveoga liitunuks automaatselt pärast
konkursil edukaks tunnistatud vedaja ja
ainuõiguse andja vahelise lepingu sõlmimisega
ning jäätmevaldajal tuleb sõlmida uus jäätmekäitlusleping. Antud kuupäevast alates peavad
kõik jäätmevaldajad ehk siis kõik kinnis- ja
vallasvara omanikud (suvila ja aiandusühistud,
korteriühistud, ettevõtted jne) omama regulaarselt
tühjendatavat konteinerit. Lepingu mittesõlmimine ei vabasta jäätmetekitajat igakuisest prügi

üleandmise kohustusest.
Omavalitsus võib erandkorras teatud
tähtajaks jäätmevaldaja lugeda korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks tema põhjendatud
avalduse alusel, kui isik korraldab jäätmekäitluse
ise. Mitteliitunuks loetud jäätmevaldajal tuleb
esitada omavalitsusele kirjalik selgitus oma
jäätmete käitlemise kohta.
Jäätmevaldaja mitteliitunuks lugemise
otsustab omavalitsus vastava korraldusega.
Omavalitsusel on õigus ennetähtaegselt lõpetada jäätmevaldaja mitteliitunuks lugemine kui
jäätmevaldaja ei esita õigeaegselt andmeid oma
jäätmete käitlemise kohta või esitab valeinfot,
samuti kui jäätmevaldaja ei korralda oma
olmejäätmete jäätmekäitlust nõuetekohaselt.
Millised on minimaalsed
tühjendussagedused?
Jäätmemahuteid tuleb tühjendada sellise
sagedusega, et oleks välditud konteinerite
ületäitumine ning haisu ja kahjurite teke.
Minimaalsed mahutite tühjendamissagedused on
eramajades sagedusega vähemalt üks kord kuus,
kortermajades vähemalt kaks korda kuus ja
ettevõtetes, asutustes vähemalt üks kord kuus.
Enamasti aga on vaja puhtuse tagamiseks
konteinereid tihedamini tühjendada ning
optimaalne tühjendussagedus määratakse
kindlaks juba kliendi ja vedaja vahelises
kokkuleppes.
Millised jäätmeliigid on hõlmatud korraldatud
olmejäätmeveoga?
Korraldatud olmejäätmeveo alla kuuluvad:
-kodumajapidamises tekkivad segaolmejäätmed,
-kaubanduses, teeninduses, ja ettevõtetes,
asutustes tekkivad ning koostiselt ja omadustelt
segaolmejäätmetega samalaadsed jäätmed.
Korraldatud olmejäätmete alla ei kuulu:
-aia ja haljastusjäätmed nagu puuoksad,
puulehed jm.
-eraldi konteineritesse kogutavad pakendijäätmed,

Külalistemajas
Varjula on
avatud uus solaarium!
Tellimine ja info tel 522 9990
Pargi 3, Kehtna

-ehitus- ja lammutusjäätmed,
-vedeljäätmed,
-ohtlikud jäätmed,
-elektroonikajäätmed,
-bussipeatuses, tänavatel, avalikes parkides,
kalmistutel ja haljasaladel tekkivad jäätmed,
-massiüritustel tekkivad jäätmed.
Olmejäätmete konteineritesse viskamisel tuleb
jäätmed vajaduse korral pakkida suletult
plastkotti, et need ei levitaks ebameeldivat lõhna,
ei ohustaks tervist ega määriks konteinerit.
Konteineri kaas ei tohiks jääda praokile, vaid kaas
peab olema suletud.
Korraldatud jäätmeveo eesmärk tarbijale?
Eesmärk on liita jäätmeveoga kõik
jäätmevaldajad ning jäätmetekitajad. Uus
süsteem peab tagama:
-jäätmete otstarbeka veo, mis tähendab
puhtamat ümbrust, vähem müra- ja õhusaastet,
vähendama prügiautode poolt tekitatavat
liikluskoormust,
-teadmise ja garantii, et korraldatud jäätmeveo
perioodil on tagatud jäätmetekitajate poolt
tekitatavate olmejäätmete võimalikult keskkonnahoidlik käitlemine ning stabiilne hinnataseme,
-jäätmete kogumise kohustuse täitmise kõigis
majapidamistes ning ettevõtetes,
-et kaoksid ebaseaduslikud toimingud, nagu
jäätmete sattumine võõrale territooriumile, põletamine või selle sokutamine võõrastesse prügikastidesse.
-keskkonnahoiu parendamise.
Ühiskonnale tervikuna on märgatavalt
kasulikum korraldatud jäätmeveo rakendamine,
kui koristada suvalisi prügistamise tagajärgi. Uut
süsteemi ei rakendata mitte jäätmevedajate
hüvanguks või inimõiguste kitsendamiseks, nagu
võidakse arvata, vaid eelkõige elukeskkonna
parendamiseks.

MTÜ Kesk-Eesti
Jäätmehoolduskeskus
www.kejhk.ee

Kehtna vallamaja
telefoninumbrid
48 98 820 sekretär
48 98 821 vallasekretär
48 98 822 FAKS
48 98 823 infotöötuse vanemspetsialist
48 98 824 sotsiaalnõunik, lastekaitsetöötaja
48 98 825 personali inspektor, jurist, volikogu
sekretär
48 98 826 pearaamatupidaja, vanemraamatupidaja
48 98 827 peaökonomist
48 98 828 raamatupidaja, kassapidaja
48 98 829 haridus- ja kultuurinõunik
48 98 830 ehitusspetsialist
48 98 831 keskkonna- ja teede spetsialist
48 98 832 haljastaja, majandusspetsialist
48 98 833maanõunik, majandus- ja arendusnõunik
48 98 834 maakorraldaja
48 98 835 vllavanem
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Vaatetorn

Mukre rabas on vaatetorn
28. augustil avati ametlikult Mukre rabas asuv
vaatetorn.
Vaatetorni ehitamist rahastasid KIK, Kehtna
vald ja RMK. Kokku läks torni ehitamine maksma
üle poole miljoni krooni. Ehitas OÜ Arelate.
Torni kõrgus on 14 meetrit.

Valtu kooli
õpetajad jätkasid
igasuvist saarte
vallutamist
Juba seitse aastat järjest on käidud ühel Eestimaa saarel. Eelnevatel aastatel Kihnus, Naissaarel, Vormsil, Osmussaarel, Pedassaarel ja
Pranglil. Seekord jäeti oma jäljed Ruhnu
saarele.
Siia juurde väljavõte õpetaja Tiina Tunneli
blogist .
Kolm ja pool tundi laevasõitu Pärnust, õhtuks
jõudsime saarele. Kadri ja Mitja (endine Valtu
mees) bussiga vastas. Öö veetsime koolimajas.
Järgmisel päeval käisime saarel ringi, Kadri
teejuhiks. Nägime, nautisime, vaimustusime.
Õhtuks veeretas juhus teele kirikukontserdi,
esines Jõgeva koguduse koor, ning Limo sauna,
millele järgnes öö rannas perseiidide sadu
jälgides. Väga vahva. Ärasõidupäeva hommik
lendas kiiresti - pakkimine, muuseum, küla filosoof
Aksliga vesteldes külapoeni, “Väike Tom rosinatega”, Ruhnu karu (Laima shokolaadist) pildistamine vallamajas, kihutamine Mitja bussis laevale, hüvastijätt Kadriga. “Aidaa, kallis Kadri,
Ruhnu ja Sina olete suurepärased”, mõtlesime
vist kõik, kui “Aegna” Ringsu sadamast merele
tuiskas.

Kehtna valla lastekoor käis laulupeol

Andres SAKS,
Valtu Põhikooli direktor

Valtu õpetajad Ruhnus

Pildil lastekoor lauluväljakul Gustav Ernesaksa ausamba juures.
Pille Lindre foto

Eidapere
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Kuidas jaanipäeval Eidaperes
kärutati ja köit veeti
Oma silm on kuningas ja kõige paremini teavad
artikli pealkirjas nimetatud tegevustest rääkida
muidugi need, kes kõike toimunut kõrvalt
jälgisid või siis ise võistlusmöllus osalesid.
Samas aga tahaks ka kõigile teistelegi teada
anda, et juunikuus võiks vähemalt ühel päeval
sammud Eidapere poole seada küll, sest tundub,
et kes korra naisekärutamist näinud või ise
kärutanud, on igati huvitatud seda jälgimategema järgmiselgi aastal.
Tänu sellistele suurtoetajatele nagu Kehtna
Vallavalitsus, Adelante Tellingud OÜ, Tamme
Talu, Tavex OÜ ja Teet Oole läksid 2007. aasta
lahtised karikavõistlused naisekärutamises igati
korda. Võistluste korraldamisele aitasid omal moel
kaasa veel Remfakt OÜ, Puraviku Tuuleveski OÜ,
Merpet OÜ, Jusave OÜ, Hepa OÜ, Trakmets OÜ,
Kredor OÜ, Uno Toomingas, Anne Helme, Helgi
Randla, Maimu Haasma, OÜ Toometid, Järvakandi
Õllesaal ning Lokuta VTS. Kahjutundega pean
märkima seda, et Raplamaa Kultuurkapital pidas
meie üritust liiga meelelahutuslikuks ning toetust
me sealt ei saanud.
Karikad, rahalised auhinnad ning
väljateenitud meened läksid paremusjärjestuses
kätte andmisele järgnevalt:
I koht Margit Uusen ja Jaanus Nõmmsalu, II
koht Ave Vesiallik ja Tõnis Tael, III koht Külli
Pool ja Janek Kapsta.
Eelmisel aastal püstitatud rajarekord sai sel
aastal võimsalt ületatud. Olgu siinkohal see ka
kirja pandud – 35,12 sekundiga läbiti 160 meetrine
rada koos takistustega. Äkki leidub neidki, kes
aasta jooksul kärutamist harjutavad ning
järgmistel võistlustel uut rekordit püüdma
tulevad.
Naisekärutamise võistlusega samal päeval
peeti Eidaperes maha ka Rapla maakonna
meistrivõistlused köieveos. Esikoha medalid ja
karika pani välja Rapla maakonna spordiliit, teise
ja kolmanda koha premeerimise eest hoolitsesime
meie, organiseerijad ise.
Tõmbamisvoorude läbiviiminegi jäi
naisekärutamise korraldajate õlgadele. Aga saime
hakkama nii meie kui ka võistlejad! Esimest korda
üle pika aja oli võimalik köietõmbamisest
huvitatutel oma jõudu proovida lausa maakonna
meistritiitli saamiseks. Ja tõmmati isuga. Esikoha
medalid läksid Raplasse, teisele kohale tõmbasid
end külalisvõistlejad naabermaakonnast Pärnust
ning kolmandale kohale tuli kohalik Eidapere
meeskond.
Nende kahe suurema võistlusala kõrval
jõudsid oma võimeid proovida erinevatel
spordialadel ka lapsed. Põnevaks ja
konkurentsitihedaks osutus sel aastal ka õllekasti
hoidmise võistlus. Elu näitab, et alati pole mitte
suur kogu see, mis kasti hoidmisel eeliseks, vaid
pigem õige tehnika.
Jaanilaupäev Eidaperes Kassivõllimäel
kulmineerus hobuvankril võidutule toomisega.
Kaitseliidu ning Kodutütarde esindajad andsid
Raplas süüdatud võidutule üle Kehtna
vallavanem Kalle Toometile, kes omakorda
usaldas jaanitule süütamise kõigile Jaaninimelistele meestele.
Plaanid järgmiseks suveks on seoses
naisekärutamise ja köietõmbamisega juba paika

Naisekärutamise võitjad

Maakonna meistrid köieveos
pandud. 21.juuni on see päev, kui algab kalendri
järgi suvi. Just siis ongi kavas läbi viia kolmandad
lahtised karikavõistlused naisekärutamises ning
Rapla maakonna meistrivõistlused köieveos.

Ilusat suve jätku ning võtame 2008.aasta
suve vastu koos Eidaperes!

Mati MICHELIS,
võistluste korraldaja
Autori fotod

Kriisi- ja usaldustelefonid
ootavad murekõnesid
Psühholoogilist abi kriisi- ja usaldustelefonidel pakutakse kannatada saanud inimestele, nende
lähedastele ning ka lapsevanematele. Tuge pakuvad psühholoogid, nõustajad ja vabatahtlikud.
Tallinna Kriisiabi telefon 631 4300 võtab kõnesid vastu tööpäeviti 9-20, laupäeviti 10-20 ning
öösiti 20-7. Kehtivad tavatariifid.
Üle-eestiline „Hingeabi Assotsiatsioon Usaldus" eestikeelne usaldustelefon 126 nõustab inimesi
iga päev 16-02 ja venekeelne 127 iga päev kell 19-23. Kehtib riigisisese kõne tariif.
Eluliini usaldustelefonil 6 558 088 saab helistada iga päev alates kella 19-st kuni kella 7-ni hommikul.
Venekeelsele Eluliinile saab helistada numbril 6 555 688. Kehtib tavatelefoni tariif.
Raplamaa usaldustelefon E,K 20-23 48 57 001.

Eli LILLES
Tel 62 69 321
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POLITSEITEATED
*Ajavahemikus 22. juuli kuni 4.august on aida
ukse lõhkumise teel sisse murtud Hiie külas talu
aidahoonesse ja varastatud muruniiduk,
murutrimmer, elektrisaag ja muid aiatööriistu.
Varaline kahju 19 540 krooni.
*Ajavahemikus 24. juuli kuni 2.august on
Kehtna alevikus Kooli tänaval maja trepikoja
lukustamata keldri eeskojast varastatud
naistejalgratas Saneagle 26", musta värvi. Varaline
kahju 2 000 krooni.
*31. juulil kell 16.08 leiti Kehtna alevikus Kooli
tänava maja korterist 47-aastase naisterahva
vägivallatunnustega surnukeha.
*Ajavahemikus 22. juuli kuni 28. juuli on
tabaluku aasa lõhkumise teel sisse tungitud
Kõrbja külas talu garaazhi ja varastatud
Husqwarna murutraktor, mootorsaag,
võsatrimmer ja muruniiduk. Varaline kahju kokku
69 570 krooni.
*Ööl vastu 19. juulit varastati Põllu külas
erinevaid metallist tööriistu. Varaline kahju
selgitamisel.
*7. varahommikul varastati ürituse
kontserdiplatsil magava osaleja seljas olnud jope
taskust rahakott koos juhiloa, ID-kaardi, sularaha
ja pangakaartidega.
*24.juunil tungisid avalikus kohas ning
mitmete isikute juuresolekul Kehtna alevikus
Kooli tänaval huligaansel ajendil teismelised
tütarlapsed kallale oma tuttavale, peksid viimast
käte ja jalgadega kehapiirkonda ning sikutasid
juustest käskides kannatanul põlvitada ja andeks
paluda ühelt vägivallatsejalt.
*24. juunil kella 01.00 paiku ründas Eidaperes
toimunud jaanitulel noor naisterahvas teist,
torgates põleva sigaretiotsa teisele vasakule
poole põse piirkonda ja lüües talle kahel korral
rusikaga näkku.
*10. juuni varahommikul lõi Kaerepere
alevikus Staadioni tänava korteris vastne
meestuttav naisterahvast rusikaga pea ja näo
piirkonda, millega põhjustas viimasele füüsilist
valu ja tervisekahjustuse.
*1.juuni pärastlõunal peksis Kehtna alevikus
Kooli tänava korteris meesterahvas naist, lõi teda
kahel korral pea piirkonda ja ühe korra rusikaga
kehapiirkonda, põhjustades sellega viimasele
füüsilist valu.

Konstaabli kommentaarid
Viimaste varguste kommenteerimisel ei saa
tähelepanuta jätta tõsiasja, et ajavahemikud
esemete hoiustamisest kuni varguse
avastamiseni olid piisavalt pikad, et varas sai aega
asju peita või edasi toimetada. Jääb mulje, et oldi
informeeritud omanike tulekust ja minekust ning
omati ülevaadet ka varast (võeti suvisel ajal eriti
vajalikud ja kindla peale kaubaks minevad
muruhooldusvahendid). Varastati ka jalgratas,
mis samuti suvehooajal aktuaalne. Jalgratas oli
omanikul korralikult keldrisse viidud, kuid saatuse
kiuste tehti majas hooldustöid – vahetati torusid
ja keldri uksed olid töömeeste jaoks lihtsama
ligipääsu tarvis lukustamata.
Suvi on Rapla politseijaoskonna töötajatele
muusikaliselt mitmekülgne – ollakse kohal
Rabarockil, Vana-Vigala „Hard rock” laagris, Lelle
Alternatiivil ja Kapa rockil. Üritused erinevad oma
mastaapsuselt, kuid ühine joon on kõigil –
üritustele tullakse lõõgastuma ja muusikat
nautima. Kuumad ilmad, soojad ööd ja alkohol
teevad oma töö ning osalejate üle saab väsimus

Politsei
võimust. Puhanuna avastatakse, et ihu ligi või
telkides olnud varanatuke on oma teed läinud ja
uue omaniku leidnud. Siit soovitus uueks aastaks
– kaasa nii palju, kui vajalik ja nii vähe, kui
võimalik! Või leppida tuttavatega laagripaigal
kokku, et „naabrivalve” ikka toimiks ja
varanatukesel silm peal püsiks. Sama
probleemiga tegelesime ka sel suvel toimunud
lastelaagris, kus hoolitsevad vanemad lastele
taskuraha kaasa panid ja laagerdamise esimestel
päevadel osa lapsi oma rahast ilma jäid. Summad
ei olnud suured, kuid laagrite korraldajad peaks
tulevaste lastelaagrite tarvis oma südameasjaks
võtma vähegi väärtuslike asjade ja raha
hoiustamise. Lapsed on lapsed – ikka kaotatakse
midagi või läheb midagi puruks, kuid tegutsemise
tuhinas ja lastesummas vähegi väärtusliku
säilimine peab olema tagatud.
Sel suvel toimunud muusikaüritustel on
politseile tööd andnud hulgaliselt alkoholi
tarbinud noorukid. Eestimaa on oma pindalalt
väike – Rapla maakonda on kaugematest
paikadest kõige enam 3 tunni tee ja noored on ju
väga liikuvad! Reeglina on alaealiste vanemad
kursis, et laps läheb üritusele, keegi täisealistest
ju ikka pundis, kuid ürituse mäsus tegutsevad
noored omapäi – keeld alkoholi tarbida läheb
meelest, sest ümberringi on enamik kas juba
kerges vines või purgike-pudelike näpus.
Alkoholi saamine ei ole noortele probleem, mõni,
kes vähe vanem välja näeb, saab soovitud joogi
lihtsalt kätte ja uudsuse mõttes proovitaksegi
mõnd rüübet, mis alkoholi sisaldab. See aga on
kurjast ja tabatud alkoholi tarbinud noortele
vormistatakse protokoll, kutsutakse välja
vanemad või täiskasvanud sugulased-tuttavad,
kellega noor peopaika tuli. Rabarockil oli
turvameeskonnal juba enne esimese päeva
esimest kontserti tabatud alkoholi tarbinud
noortel käepaelad ära võetud. Pilet ei olnud
sugugi odav! Nii mõnigi tütarlaps tunnistas
ausalt, et võeti ainult mõni lonks „rockiõlut” või
mingit lahjemat kraami ja et ei olda ju purjus.
Alkoholiseadus ei sätestagi alaealise puhul joobe
piire, piisab juba tarvitamisest ja ka üks lonks
alkohoolset jooki on tarvitamine ning karistada
võib alaealine saada kuni 10 trahviühikut (kuni
600 krooni).
Soojad ilmad on meelitanud lapsed tubadest
välja – telgitakse nii koduõues puude all kui ka
keset alevikku majade vahel. Vanemate otsene
järelevalve on laste tegemiste üle puudulik või
puudub hoopis, sest lapsed on jooksnud üle
sõiduauto, mille tagajärjel on autokerel
kriimustused, mõlgid, öisel ajal urineeritakse
vastu asutuse välisust. Loomariigis märgistavad
isased oma territooriumi ... mõtlemisainet nagu
oleks.
Liikluses kehtib meil tugevama rusikareegel

– sõidan nii kiiresti kui tahan ja ikka kõigist mööda
– ega ma mingi könn ole ja keegi ikka minust
mööda ei saa! Selle tagajärjel saab politsei
statistikale tuginedes konstateerida, et hukkunuid
on meil liikluses kurjalt enam kui eelmisel aastal.
Vanemad inimesed on öelnud, et „katk teeb teedel
oma tööd!” Ja tundub, et vikatimees saab aasta
lõpul raporteerida ennenägematust töösaavutusest. Paraku on iga juhtumi taga traagiliselt
lõppenud elu ja leinas lähikondsed.
Sõidame oma sõidud siis teedel nii, et ka
homme ja ülehomme on meil see võimalus ja et ka
teine samal teel sõitja arvestab pisema, aeglasema
ja kogenematuga. Ootan, kui möödasõiduks
võimalust ei ole, mitte ei rammi paremalt poolt
teepeenralt teisest liiklejast mööda, ei sõida
100kilomeetrise tunnikiirusega, kui märk näitab
90, lasen jalakäijad üle tee ja ootan, mitte ei
signaalita, et kõik näeks kui uus, kallis ja äge
sõidumasin mul on. Teedel liigeldes peame
leppima sellega, et need on nii kitsad ja head/
halvad kui nad on ja et autosid ei jää vähemaks,
vaid tuleb veelgi juurde.
Vanasõnagi ütleb, et häid lambaid mahub palju
ühte lauta ehk palju autosid ühele teele, kui me ei
käitu nagu kaks juhmi sikku purdel, on meile antud
võimalus sõita tööle, koju TERVELT! Omalt poolt
oleme tihendanud konstaablipatrullide tegevust
oma piirkonnas ja prioriteediks on just
liiklusjärelevalve. Tagasiside inimestelt on
valdavalt positiivne, mainitakse, et politsei on
meie maakonnas pidevalt teedel väljas ja nähtav.
Heaks uudiseks on, et Kehtna konstaablijaoskonna perre lisandus uus konstaabel Kristel
Kesküla, kelle teeninduspiirkonnaks on osaliselt
Kehtna vald ja Käru vald. Soovime oma noorele
kaastöötajale julget pealehakkamist ja pikka närvi!
Soovime kõigile pika ja sooja suve kestmist!

Mariann KUUSMANN,
Rapla politseijaoskonna
korrakaitsetalituse komissar
NB! Kehtna konstaablijaoskonna tel 612 3504,
612 3503
Vanad mõistatused tänapäevaselt
*Kukub, aga maha ei kuku. (Talse)
*Tuleb valge kasukaga. (Uusrikas)
*Esiti nahk nülitakse, siis villad võetakse.
(Eesti pangandus)
*Vanamees nurgas, süli kive täis. (Kalevipoeg
ootab kiviviskevõistlust)
*Käib kõik maailma läbi, aga seisab ühe koha
peal. (Välisminister)
*Taat toas, habe õues. (Naabrimehel on süda
paha)
*Ei ole lukk ega riiv, aga kinni peab.
(Söetabletid)

OÜ Kahele
Tulekahjusignalisatsiooni müük, paigaldamine ja hooldus.
Valveseadmete müük, paigaldamine ja hooldus
(autoalarmid ja lisaseadmed, audio-videotehnika).
Ilma kuumaksuta.
Tel 52 11 630
taavi@kahele.ee
www.kahele.ee

Mariann

Vändra
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Kallid vändralased ning Vändra sõbrad
lähedal ja kaugel!

5. juunil asutati Vändras MTÜ Vändra Sõprade
Selts - MTÜ VÄSS.
VÄSS on ühendus, mis soovib panna ühise
eesmärgi nimel koos tegutsema inimesed, kellele
on südamelähedane Vändra – endise kihelkonna,
tänase valla ja alevi ajalugu ning tänapäev.
85 aasta eest, 24. juunil 1922 toimus Vändras
suursündmus – kirikaial avati Vändra
kihelkonnast pärit 57 Vabadussõjas langenu
mälestuse jäädvustamiseks mälestussammas.
Sündmus oli märkimisväärne kogu Eestis – vaid
Kuusalus ja Narvas oli varem avatud
Vabadussõja mälestussambad. Langenute
mälestuse jäädvustamise initsiaatoriks oli kohalik
naisselts, kelle juhtimisel loodi 1920. aastal
komitee mälestuse jäädvustamiseks.
Mälestussammas telliti Tallinnast Oskar
Goldbergilt. Hallist soome graniidist obelisk oli
4,96 meetrit kõrge ja maksis 150 000 marka. Kivi
toodi raudteel Käru raudteejaama ja sealt 27
kilomeetri kaugusele Vändrasse hobustega.
Mälestussammas avati pidulikult 24. juunil 1922.

aastal ning pühitseti pastor J. Nuudi ja preester
A. Ruusi poolt. Nurgakivisse pandi teadaolevate
Vändra kihelkonnast pärit 57 vabadussõjas
langenu nimekiri, tarvitusel olevad metallrahad
ja lühikirjeldus tollasest Vändrast.
Nüüd, 85 aastat hiljem asutatud MTÜ Vändra
Sõprade Selts on oma tegevuse põhisuundadeks
seadnud:
- korraldada Vabadussõjas langenute
mälestussamba taaspüstitamise Vändras;
- korraldada Vändrat tutvustavaid üritusi;
- aidata kaasa Vändrat tutvustavate trükiste
koostamisel ja väljaandmisel;
- elavdada kodu- uurimuslikku tegevust;
- aidata kaasa Vändra elu igakülgsele
arengule.
Seltsi juhatusse valiti Riina Tammai
(esimees), Hiie Piirsalu ja Karl Pihlak.
Seltsiga võivad ühineda üksikisikud ja EVs
tegutsevad juriidilised isikud. Seltsi liikmeiks saab
registreeruda Vändra Raamatukogus (vt andmed
artikli lõpus) või avalikel üritustel, kus on kohal

seltsi
volitatud
liikmed
vastavate
registreerimislehtedega. Seltsi liikme
aastamaksuks on 20 krooni, pensionäril 10 krooni,
õpilased maksu tasuma ei pea.
Täitmaks püstitatud eesmärke vajab Selts
lisaks entusiasmile ka rahalisi vahendeid, mis
kogunevad :
- VÄSS-i liikmete liikmemaksudest;
- annetustest,
kingitustest,
sponsorsummadest;
- sihtotstarbelistest eraldistest;
- varast, mille füüsiline või juriidiline isik
võõrandab MTÜ VÄSS kasuks;
- muust seaduslikust tulust ja varast.
Täpsemalt võib Seltsi põhikirjaga tutvuda
kodulehel http://vandra.ee/ , viited:
Mittetulundusühingud. MTÜ Vändra Sõprade
Selts või Vändra Raamatukogus (Vändra alev,
Vana tn 65).
Seltsi aadress on: MTÜ Vändra Sõprade Selts
Vana tn. 65, Vändra alev,
87701 Pärnumaa, telefon 449 59 36 ,
e-mail : piirsalu@hot.ee ,
kodulehekülg aadressil www.vandra.ee ning
arvelduskonto Hansapangas on
22 10 37 09 64 68
MTÜ Vändra Sõprade Selts
Nagu meie põhikirjas toodud, on VÄSS-i
esmane ülesanne tegutseda selle nimel, et
taastada endisel kujul Vabadussõjas langenute
mälestussammas Vändras. Sellega seoses oleme
väga huvitatud igat laadi koduloolistest
materjalidest ja mälestustest Vabadussõjast,
selles võidelnuist ja langenuist. Oodatud on ka
vanematelt-vanavanematelt kuuldud mälestused
samba avamisest ning hävitamisest võõrvõimude
poolt. Ootame ka muid Vändraga seotud
mälestusi 1920-test aastatest kuni 20. sajandi
lõpuni.
Loodame, et on palju neid, kes meiega ühineda
soovivad ja aitavad meie üritust esimese eesmärgi
saavutamiseni vedada, sest ühiste jõudude ja
tahtmisega jõuame palju, olgu ettevõtmine raske
või kulukas.
MTÜ Vändra Sõprade Selts nimel kirjutanud

Mari NUUT Vändrast

Külavanemad külas
6. ja 7. juulil võõrustasid Ingliste piirkonna aktivistid külavanemaid ja
sädeinimesi Märjamaa ja Kehtna vallast. Kummastki vallast 20 inimest.
Esimesel päeval tutvuti Ingliste kandi vaatamisväärsustega nagu
Ingliste kultuurikeskus, AS Ingle, park ja uus sild, Pae Ühistalu, Kabelimäe,
külastati perekond Hindremäe Otsa talu Lau külas. Mõnus õhtu veedeti
Õunapuu talus, kus perekond Peterson tutvustas alternatiivseid talu
tootmisvõimalusi ja kus kõik soovijad said ka suitsusaunas käia.
Kokkutuleku teisel päeval sõideti Eve Haggi hobuste ja vankritega
läbi kahe linnamäe Tarsi talusse Linnaaluste külla. Vaadati ringi nii kõvemal
kui tümal maal - mindi omadega rappa, aga seda mööda korralikku laudteed
ja suure huviga tornist avanevate vaadete vastu ning võrratu rabarahu
kutsel.
Edasi liiguti Valtu-Nurme külla savipäevale. Külaplatsil sai igaüks oma
kordumatu ja ainulaadse meistritöö valmis voolida. Vaadati kauneid
Kukemetsa ja Raudsepa talu koduaedu. Kaks päeva kestnud ürituse
lõpetas lõunasupp külaplatsil.

Kaja MÕTSNIK
Aare Hindremäe foto

Külaaktiiv Kabelimäel.
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Kooliteater

KOOLITEATRID TARSIL

OLE RÕÕMUS, INIMENE...
... Sinu vaim on igavene!
Lõpetatud kunagi ei saa olla midagi...
ikka astud step by step,
avatud on valgustreppVALIDA SAAD ALATI:
kas võtad supi või salati?
kas astud üles või alla?
kas hõiskad trilla või tralla?
Sa vabastad oma energia sellega, et teed
asju, mis sulle meeldivad. Täna on su energia
särav ja rahumeelne. Naermine, laulmine,
tantsimine ja näitlemine on sinu loomulikeks ja
normaalseteks väljendusteks. Sa tead, et oled
kõiksuse plaani üks osa. Sa teed enda sees ruumi
armastavatele, optimistlikele ja rõõmsameelsetele mõtetele, et need pidevalt idaneda,
juurduda ja kasvada saaksid.
MEIE MÕTTED KOOVAD MEIE ELU
KOBELÄÄNI...
/L.L.Hay, Krista Olesk/
... Selliste mõtteteradega näpu vahel
(suvekoolis osalenute tänukirja tänavuaastane
tekst) lahkusid 4. augusti hommikul kooliteatrite
suvekoolist 120 noort teatrihuvilist. Järjekordne,
nüüd juba viies suvekool Tarsi talus on lõppenud.
Kahes suvekooli vahetuses – 5-9. juuni noorem
ja 31. juuli-4. august vanem vahetus – osales
noori Raplamaa 11-st koolist, lisaks külalistrupid

Tallinnast, Põlvast, Tartust, Paidest, Pärnust,
Retlast, Tormast, Jürilt ja Türilt.
Kokku 250 osalejat + erinevad külalised ja
õhtute sisustajad eesti kultuurimaastikult.
Nimetagem ja tänagem neid siinkohal.
Eelisjärjekorras loomulikult erinevate
suvekooli õpitubade läbiviijad-õpetajad: Pärnu
teatri värsked näitlejad-lavastajad Sven Heiberg
ja Veljo Reinik, näitlejad ja lavastajad Priit
Võigemast ja Alo Kõrve, koreograaf ja lavastaja
Kati Kivitar, kooliteatrite näitejuht Maret Oomer,
Viljandi Kultuuriakadeemia loovliikumise ja
rahvamuusika tudengid Evelin Lagle, Ragnar
Toompuu, Kulno Malva, kunsti- ja teatrihuviline
Katrin Kirsipuu ja otse loomulikult oli meie seas
suur sõber ja abiline Valter Uusberg, Rapla valla
kultuurinõunik.
Nimetagem ja tänagem ka erinevaid esinejaid,
meenutamaks mõnusaid aegu selle aasta
suvekoolis: harrastusteater „Kehra Nukk“,
Kumakese töökas kollektiiv (kes koostas meie
tarbeks spetsiaalse teemakohase ristsõna),
trikimees Karl Eelmaa koos assistendiga, luuletaja
Jaan Pehk, ansamblid NIKNS SUNS, SVJATA
VATRA, LÕÕTSPILLIPOISID, teatriajakirjanik
Margus Mikomägi, käsitööspetsialist Ulvi Kalmet
ja tänu ka teile, Evelin Pang koos pisitütrega, ning
Hele Kõre, kes lihtsalt koos meiega 3 päeva
veetsid ja noori oma kohalolekuga rõõmustasid.
Suvekooli mõlemad vahetused lõppesid laste
poolt õpitu põhjal kokku pandud
minietendustega. Alates eelmisest aastast on
suvekool seotud ka külaelu edendamisega,
sisustades ja korraldades Kehtna valla
teatripäeva, kus etendati suvekooli lõpuetendus
ja toimusid mõttetalgud teemal „MIS ON MASKI
TAGA?“. Suur rõõm oli sel aastal Eidapere
„sädeinimestest“, kes julgelt teatripäeval oma
programmiga esinesid. Suured tänud Märjamaa
folgiinimestele, kes tõid meie teatripäevale
esinema Poola puhkpilliorkestri! Simmanipidu
pani teatripäevale väärika punkti.
Kogu suve rippusid Tarsi talu kooliteatrite
suvehoone seinal meie ürituse rahaliste toetajate
nimed ja logod. Tänusõnad kuuluvad teilegi,
armsad toetajad: Kehtna Vallavalitsus, Raplamaa
Omavalitsuste Arengufond, Kultuurkapitali
Raplamaa ekspertgrupp, Rahvakultuuri Keskus,

Hasartmängumaksu nõukogu, Päikeselille fond
ja Tarsi talu peremees Illar Olesk, kes otseselt
premeeris noori teatritegijaid kahe lennureisiga
Tarsi ja rabamaade kohal. 22 suvekooli osalejat
said loosi tahtel imelise kogemuse!
Kõikidele kaasalööjatele lõputud tänusõnad
selle eest, et olete kinkinud minule kui suvekooli
korraldajale need imelised elamused kahe nädala
jooksul, kui särasilmsed ja tegusad noored
tohutul hulgal positiivset energiat universumisse
paiskavad. Kindlasti suudab see jõud muuta
maailma paremaks, puhtamaks ja valgemaks. Kõik
algab ju siiski pisiasjadest ja uskuge või mitte
aga me kõik oleme võimelised looma ja levitama
ilu ja rõõmu kogu maailma, alates kasvõi ühest
naeratavast „terehommikust”. See lihtsalt on nii!
...KES või MIS täidaks hinges haigutava
tühjuse pärast sellise ürituse lõppemist? SEE on
minu igaaastane „valu“. Õnneks kestab see tunne
vaid 2-3 päeva. Peaks nagu rahul olema ja õnnelik
suurepäraselt õnnestunud suvekooli üle, aga
kuidagi raske on ja õhku on nagu vähe. Selline
lõpp ei ole ju ometi see, mille nimel aasta otsa
tegutsetud. Okei, täna on ka alles kolmas päev ja
...... juba käivad peas mingid imelikud
surinad...sähvatused ja pildivälgatused järgmise
aasta suvekooli teemadel... ei saa kohe rahu....
või just vastupidi... rahu hakkab tagasi tulema...
ja see täidabki kogu hinge... „suvekool oli, on ja
jääb...“ – sosistab imeline puuskulptuur õue peal,
mille fännid sellel aastal püstitasid. Aitäh!
Tarsi kooliteatrite suvekooli korraldaja

Krista OLESK
7. augustil, 2007. aastal
Autori fotod

KEHTNA KUNSTIDE KOOLIS
SAAB JÄTKUVALT ÕPPIDA
INGLISE KEELT
Sügisel alustab neli õpperühma:
EDASIJÕUDNUD III
- võtame juurde uusi õppijaid (keeletase B1*)
õppetöö algab 3. oktoobril
EDASIJÕUDNUD II
- võtame juurde uusi õppijaid (keeletase A2*)
õppetöö algab 4. oktoobril
EDASIJÕUDNUD I
- võtame juurde uusi õppijaid (keeletase A1*)
õppetöö algab 1 .oktoobril
ALGAJAD
- grupp alustab tööd oktoobris teisipäeviti
juhul, kui on vähemalt 12 soovijat

REGISTREERIMINE kuni 5. septembrini
kunstide koolis, aadress Lasteaia 5, Kehtna
e-post: kunstidekool@hot.ee
telefonid: 487 5221; 565 63 202; 52 92 533
PALUN REGISTREERIDA END
KURSUSELE KA NENDEL, KES EELMISEL
AASTAL JUBA OSALESID, ET TEAKSIME
TEIEGAARVESTADA
* Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete
süsteemi põhjal

KEHTNA KUNSTIDE KOOL
VÕTAB TÄIENDAVALT VASTU UUSI
ÕPILASI ALGAVAKS ÕPPEAASTAKS
·VASKPUHKPILLID (8-11 a)
·LAULUSTUUDIO (10-12 a)
·LÖÖKPILLID (alates 10 a) UUS HUVIALA!
·LASTEKOOR (4.-9.klassi õpilased)
MUUSIKAERIALADE KONSULTATSIOON
JA SISSEASTUMISKATSED
30. augustil KELL 15-17
Info ja registreerimine: Lasteaia 5, Kehtna
telefon 487 5221 või 52 92 533

Kultuur
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Suvi Kehtna klubis
Suvi algas Kehtna klubis toreda ühise väljasõiduga Vargamäele „Vargamäe kuningriiki”
vaatama. Etendus oli väga hea, ilm päikseline,
ainult viimaseks vaatuseks tuli tekk või pleed
ümber tõmmata.
Ja oligi käes jaanipäev. Kuidas see möödus,
teavad kõik, kes kohal käisid! Oli tore ja hubane
pidu! Tervitused kõigile esinejatele! Selle toreda
jaaniõhtu kordamineku eest pean tänama paljusid
lahkeid abilisi, kes kõik omal moel abiks olid!
Aitäh, Kehtna Vallavalitsus, Kehtna Mõisa OÜ,
Kehtna Lihatööstus OÜ, AS Rey, külalistemaja
Varjula , Kehtna apteek, Kehtna lillepood, Victoria
kauplus, Kehtna Kunstide Kool, perekond Jorsh,
perekond Seppel, Peeter Paugus, Jaan Reim,
Janek Mäevälja, Riho Ivanov, Marju Saar, Reigo
Tori, German Gorbik! Järgmisel aastal võiks abilisi
ju rohkemgi olla, saaks veel toredama jaanipäeva!
14. juulil sõitsime Sillaotsa Talumuuseumisse
vaatama vabaõhuetendust „Kosjasõit”. Esitasid
Topelt-Kiiks Vana-Vigalast ja MOTT Valgust ehk
siis kaks rahvamaja olid kokku tulnud ja vahva
etenduse ära õppinud. Oli tore ja lõbus väljasõit,
kus lisaks teatrielamusele saime ka muuseumi
külastada.
22. juulil käisime naiste seltskonnaga Elvas,
et seal külastada iluaedu ja edasi suunduda Tartu
Botaanikaaeda. Paljud naised tõid kaasa aednikelt
ostetud erilisi lillesorte ja muidugi botaanikaaed
pakkus ikka võrratu elamuse!
27. juulil oli klubis noorte disko, mis toimus
Märjamaa noorte eestvedamisel. Kuigi korraldajad panid Kehtnasse kuulutused üritusega
samal päeval, oli pidulisi piisavalt ja pidu kujunes
küllaltki meeleolukaks, nii et valvama tulnud
turvamehelgi tuli sõna sekka öelda!
Augustis pidime tegema ekskursiooni
Järvamaa mõisatesse, mis aga väheste huviliste
tõttu kahjuks ära jäi.
Selline oli suvi, aga mis saab edasi?

Nüüd on juba august käes ja varsti lähevad
lapsed kooli-lasteaeda. Klubiski on uued plaanid
ootamas oma järge. Nagu ma juba kevadel
kirjutasin, alustab tegevust täiskasvanute
näitering, üle keskealiste võimlemisring ning
meisterdamise ring lastele.
Täiskasvanute näitering on mõeldud eelkõige
täisealisele Kehtna elanikule, kuid sõltuvalt tükist,
mille juhendaja välja valib, võib ka lapsi ja
pensionäre vaja minna. Niisiis ma soovitan kõigil
huvilistel endast märku anda!
Üle keskealiste võimlemisring on mõeldud
inimestele, kes väga hoogsa aeroobika asemel
eelistavad rahulikku võimlemist.
Meisterdamisring on mõeldud kooliealistele
lastele, kes soovivad korra nädalas toredas
seltskonnas paar tundi aega veeta ja selle käigus
midagi vahvat ja asjalikku oma kätega valmis teha.
Oodatud on nii poisid kui tüdrukud.
Kõik ringid on tasuta ja toimuvad Kehtna klubi
ruumides.
Ja siit nüüd palve: Palun tulge kodudest välja
ja teeme koos midagi toredat. Ees on pikk sügis
ja talv, vahva oleks seda seltsis mööda saata.
Olen Kehtna vahelt kuulnud, et siin ei toimu
midagi. Palun saage aru, et Kehtnas saab midagi
toimuda ainult siis, kui teie ise, armsad
kehtnalased, kodudest välja tulete ja midagi teete
ning pakutavatest üritustest osa võtate.
Järgnevalt üleskutse peredele.
Loome Kehtnasse pereklubi! Mis see on? See
on klubi, kus saavad kokku erinevad perekonnad
ja korraldavad ühiseid üritusi-olemisi nii lastele,
noortele kui ka vanematele ja vanavanematele.
Tehakse väljasõite, tantsuõhtuid, loenguid,
mängupäevi, suvepäevi jne. Kõik sõltub vaid
osaliste endi soovidest ja võimalustest. Kõigil
huvilistel palun minuga ühendust võtta ja seejärel
saaks juba kokku leppida esimese kokkusaamise
aja. Septembris oleks ju tore alustada! Ootan

rohket osavõttu, sest mida tuttavamad me
üksteisele oleme ja toredamini läbi saame, seda
mõnusam elukeskkond Kehtnas on.
Endiselt on võimalik klubi saali ka oma
isiklikeks üritusteks rentida, ainult helistage ja
lepime sobiva aja kokku. Toimunud on juba
mitmed vahvad laste sünnipäevad, üks oli lihtsalt
tore pidu ja teine oli havai stiilis pidu, kus
väikesed tüdrukud kandsid kõik ühesuguseid
seelikud ja poisid vahvad pluuse. Oli isegi batuut.
Kõik on võimalik.
Kui mõnel teil on tekkinud küsimus, et miks
ma ikka iga kord midagi lehes kirjutan, siis vastus
oleks järgmine: Tahan, et klubi tegemised ja
võimalused teil kogu aeg silme ees oleksid, äkki
siis ükskord ka harjute mõttega, et klubi on olemas
ja siia saab kokku tulla ja midagi teha!
Üks palve veel. Palun vaadake aeg-ajalt ka
poodide seintele, seal võib mõni huvitav kuulutus
olla!
Lahedat suve jätku ja sagedaste kohtumisteni!

Kersti MÄEVÄLJA
kehtna.klubi@mail.ee
Tel 52 512 83

Väljasõidud
Kehtna klubi
korraldusel
22. september - Suur Paunvere väljanäitus
Palamusel
7. oktoober - Stephen Hansen Norrast koos
Liisi Koiksoni ja Gerli Padariga Estonias
Info 525 1283

Kersti

Üritused Valtu seltsimaja korraldusel...

Austatud proua
Helgi Sussi!
Õnnitleme tähtsa sünnipäeva
puhul ja täname kogu südamest
kaunite elamuste
vahendamise eest!
Väsimatut vaimu ja
tugevat tervist!
Teatrihuvilised
lähedalt ja kaugelt

SEPTEMBER:
01.09 – Osavõtt Roosipeost Põltsamaal
02.09 – Matkapäev „Külla kodukülale”
07.09 – Ühiskülastus, muusikal „Bullerby
lapsed” Nukuteatris
08.09 – Seltskondlik õhtu näitemängu ja
tantsumuusikaga
13.09 – Pensionäride pidu
15.09 – Kodukandi kunstipäev
19.09 – Kontserdikülastus Talveaeda
„Unustamatud operetimeloodiad”
22.09 – Sõit X Paunvere väljanäitusele
22.09 – Puhkeõhtu seltsimajas. Mängib
„Rein – mees nagu orkester” Pärnust

24.09 – Laste Õunajooks „Tere, sügis”
25.09 – Kodulooõhtu meenutamaks Arvi
Paidlat ( raamatuklubile „Varak” ja kõigile
huvilistele)
28.09 – Paintball noortele
29.09 - 30.09 – Näiteringi ringreis
2 korda kuus kino. Filmid Forum Cinemalt
Kultuurilooline viktoriin. Auhinnad
OKTOOBER:
05.10 – Kodulootund mõisakultuuri
huvilistele
12.10 – Ühiskülastus, ballett „Sülfiid”
13.10 – Kuldse Trioga Nõmme Kõrtsis
(kohad reserveeritud)
16.10 – Kirjandusõhtu „Inimese teekond”
(K. Ristikivi)
18.10 – Pensionäride pidu
27.10 – Pärimuspidu
Infot ürituste kohta ja piletit
ühiskülastustele saate tellida telefonil 5262722
või 53941539

Helgi SUSSI

Valla Vaatleja 12

Õnnitleme
Ammu rohtunud on lapsepõlve rajad,
ka noorusest vaid mälestus on jäänd...
Nüüd õnne, tervist igal eluhetkel vajad,
Sul palju rõõmu toogu iga homne päev.
Septembrikuu juubilarid
98
Magda-Mathilde Eppa
18. septembril Valtu-Nurme külas
97
Pauline Lindermann
16. septembril Kehtnas
85
Helmuth Rhede
23. septembril Valtu-Nurme külas
80
Osvald Kauler
25. septembril Keavas
Leo Orula
7. septembril Lelles
75
Anni Kuslap
29. septembril Lelles
Vaike Mäesalu
13. septembril Põllu külas
Asta Erik
8. septembril Keavas
70
Valdek Heinsalu
4. septembril Linnaaluste külas
Valdur Toomla
2. septembril Keavas
65
Lembit Soomer
30. septembril Lokuta külas
Elje Jorsh
25. septembril Käbiküla külas
Ellen Reinaus
3. septembril Põllu külas
Malle Sopp
30. septembril Lelles

Uued
vallakodanikud

Kehtna Vallavalitsuses
registreeritud sünnid
Laura Reinmets
11. juunil Kaerepere alevikku
Daili Eliise Tall
28. juunil Lelle alevikku
Eliise Markus
13. juulil Kehtna alevikku
Mattias Kald
12. juulil Vastja külla
Osvald Käbin
28. juulil Koogimäe külla
Angelina Schults
8. augustil Kalbu külla
Viktooria Käsper
9. augustil Kaerepere külla
Krislin Kadak
13. augustil Koogimäe külla
Riivo Aas
11. augustil Hiie külla

Teated, kuulutused& õnnitlused
Helgi Sussi
6. septembril Kaereperes
Harri Speek
18. septembril Lelles
60
Maria Mäokas
1. septembril Kaereperes
Maie Liba
11. septembril Kaereperes
Tõnis Spalle
5. septembril Nadalama külas
Oktoobrikuu juubilarid
96
Johanna Soomere
5. oktoobril Hertu külas
95
Erna Sild
10. oktoobril Lelles
94
Salme Verbak
6. oktoobril Ahekõnnu külas
93
Linda Laurimäe
13. oktoobril Kaereperes
85
Elvine Väljaots
4. oktoobril Lelles
80
Asta Kamm
28. oktoobril Kehtnas
Arnold Bender
20. oktoobril Eidaperes
Leili Saar
23. oktoobril Eidaperes
75
Sylvia Kobin
21. oktoobril Kehtnas
Elfriede Tamm
25. oktoobril Kehtnas
Virve Lääne
18. oktoobril Kumma külas
Johann Vaev
29. oktoobril Keavas
70
Ants Siitan
3. oktoobril Kärpla külas
Maie-Hilja Hindrea
12.oktoobril Kalbu külas
Anna Grishgevitsh
5. oktoobril Kaereperes
65
Kaie Naelapea
28. oktoobril Lokuta külas
60
Fjodor Bortnikov
20.oktoobril Saunaküla külas
Elve Akotshonok
6. oktoobril Hertu külas
Meldo Kadak
11. oktoobril Lelles
Lii Trull
20. oktoobril Lelles
Andres Griin
25. oktoobril Kehtnas

Sotsiaalnõunik
Mare Käpp teatab
Esimese klassi õpilaste vanemad!
Kehtna Vallavalitsus toetab kõiki Kehtna valla koolide esimesse klassi
tulevaid lapsi 2000 krooniga. Selle saamiseks on vaja esitada vallavalitsusele
avaldus ja konto number, kuhu kanda toetus. Sularahas toetust ei maksta.
·Teadmiseks põhikoolide õpilaste vanematele!
Põhikooli õpilastele on alates käesolevast õppeaastast töövihikud
tasuta.
Ühtlasi jätkub ka tasuta koolitoit. See on riigipoolne toetus.
·Kutseharidust omandavad õpilased saavad avalduse alusel toidutoetust 10 krooni päevas.
·Gümnaasiumi õpilastel on võimalik toidutoetust saada avalduse
alusel.
Palun esitage avaldused septembrikuu jooksul, et oleks võimalik toetust
eraldada alates 1. oktoobrist.
Avaldusel palun märkida kindlasti õpilase nimi, kool, klass, perekonna
suurus ja sissetulekud. Eelmistel aastatel on esitatud avaldusi, kuhu ei
olnud märgitud ei laste nimesid ega kooli, rääkimata avaldaja andmetest
(nimi, elukoht, kontakttelefon). Oli ainult lapsevanema allkiri, kes palub
toetust! Päris raske oli siis mõistatada!
·Pärast pikka kaalumist otsustasin ka vastata anonüümsele “Nälgivale
invaliidile”, kes ennast vallavalitsuse peal väga räiges ja alatus vormis
anonüümkirjaga välja elas. Palun teatage oma nimi ja aadress, et saaksime
teile makaronid kätte toimetada. Vallavalitsuse töötajad ei saa abimakarone,
nad ei söö neid teie eest ära, olge päris muretu. Meie ülesanne on need
vaid laiali vedada valla eri piirkondadesse ja korraldada jagamine
abivajajatele.

Pühapäeval, 30.
septembril kell 11
Eidapere rahvamaja
ees ja sees
EAKATE
TERVISEPÄEV.
Tulla võivad kõik!
Jälgi reklaami!

Tule poodi!
Kehtnas Kooli 5-13 on
müügil kasutatud rõivad ja
jalanõud Inglismaalt.
Avatud T 11-17,
K, N, R 11-18.30,
L 10-15.
Pühapäeval ja
esmaspäeval suletud.

Täname!
Lugupeetud LUI ja ÜLO PIKKOV!
Täname Teid kingitud
lasteraamatute eest!
******
Lasteaia vilistlased KADRI
KRUUSAAUK ja HELEN REINO!
Täname toreda algatuse eest!
Nüüd on, tänu teile, lastel rohkem
võimalusi lasteaias
tegutsemiseks!
Valtu lasteaia pere

OÜ Triger-E võtab tööle
elektrikuid, elektrikute
õpilasi ja mehhanismide
juhi.
Info tel 50 48 996.
CV saata faksile 48 75 217
või e-postile
sergo@trigere.ee

Armas Elfriede!
Palju õnne juubeli puhul!
Särtsu ja sära, tervist ja elurõõmu
soovivad endised töökaaslased
Õppekombinaadi päevilt

Mälestame lahkunuid
Kehtna Vallavalitsuses
registreeritud surmad
Helgi Kotelnikov
(27.09.1938-26.06.2007)
Põllu külast
Ilda Kukk
(19.04.1937-26.06.2007)
Kehtna alevikust
Reimo Vaarpuu
(10.02.1990-25.06.2007)
Ingliste külast
Leida Veskimägi
(25.01.1919-03.07.2007)
Eidapere alevikust
Svetlana Kalbus
(09.12.1938-19.07.2007)
Keava alevikust
Maire Haksalu
(06.04.1960-31.07.2007)
Kehtna alevikust
Salme Kalev
(26.03.1922-15.08.2007)
Kehtna alevikust
Ella Tiitso
(05.06.1918-16.08.2007)
Lau külast

