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Head jõulurahu Teile, armas vallarahvas!
Meie unistused ja soovid saavad teoks nii algaval aastal kui ka edaspidi. Selleks meile kõigile
meelekindlust, ligimesearmastust, tugevat tervist ja usku tulevikku!

„Eesti on meie oma riik, meie vanemate ja vanavanemate looming, meie
endi õnn ja rõõm. Ainult meile endile, meile kõigile, kuulub privileeg ja
samas kohustus otsustada, kuidas me edasi läheme ja millise Eesti me oma
lastele pärandame. Tehkem Eesti ühiselt suuremaks.”
Sellise sõnumiga asus 2006 aastal ametisse Eesti Vabariigi President Toomas
Henrik Ilves

Kui Eesti võitis 16 aastat tagasi oma iseseisvuse, ilmutasime me suurt kannatamatust. Me suutsime
kannatada ja Eestist sai selline riik, nagu me seda täna näeme. Oleme saanud Euroopa Liidu ja NATO
liikmeks. Me saame olla uhked oma riigi üle. Ka vald on selle ajaga muutunud märkimisväärselt.
Tugevnenud on ühtekuuluvustunne, ettevõtlus, kasvanud on perede sissetulekud. Väärtustatakse
oma. Hoidkem kokku ja ärge olge pahatahtlikud ükstese suhtes. Käesoleval aastal on paljudesse
peredesse Kehtnas jõudnud puhas ja kvaliteetne joogivesi. Veeprojekti alustati sel kuul ka Keava
alevikus. Turvalisuse tagamiseks liikluses on ehitatud valgustatud kergteid. Loome uusi võimalusi
alus-, huvi- ja põhihariduse kättesaadavuse tagamiseks. Enamikel peredel vallas on võimalus liituda
internetiga. Me oleme täisväärtuslikud eurooplased. Et meie elu kaasajastuks, on vaja mõistmist,
sallivust ja eriti hoolivust. See on meie igaühe, iga üksikisiku ja tervikuna kogu ühiskonna teha.
Hoolivus. Mis muu kui igapäevane hoolivus on kas või see, kui me ei istu purjuspäi või väsinult
autorooli ega ohusta sellega ei enda ega kaaskodanike elusid. Me vajame rohkem armastust ja usku
lähedaste vastu. Usku oma kodusse, oma töösse, oma peresse oma sõpradesse.

Kalle TOOMET,
Vallavanem

01.01.2008
kell 00.15
Kehtna klubis
võimalus tantsida, juua
pokaal shampust
ja öelda üksteisele
HEAD UUT AASTAT!
Piletid
AINULT eelmüügist
kuni 30. detsembrini
50 krooni
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Ametlik

VALLAVALITSUSES
9.10.2007
Poole valitsuse tööajast võtsid ehitusalased küsimused. Projekteerimistingimused kinnitati Metsaääre küla Metsaveere kinnistule elamu
ehitamiseks ja Keava aleviku Paemurru tn 9 kinnistule elamu laiendamiseks.
Ehitusluba väljastati Bella Casa Haldus OÜle Keava aleviku Koogimäe tee
8 ridaelamule ja OÜle Jaotusvõrk Kalbu küla Jõekääru kinnistu elektrivõrguga liitumise ehituseks. Kasutusloa sai OÜ Jaotusvõrgu poolt
teostatud Kalbu küla Sanglepa kinnistu elektrivarustus. Vallale mittevajalik
korteriomand Kooli 13-22 otsustati müüa enampakkumise korras alghinnaga
150 000 krooni. Vallavalitsus kinnitas Lelle Kooli ametikohtade loetelu,
tingituna õpilaste arvu vähenemisest on alates 01. jaanuarist 2008.a ette
nähtud 10, 8 kohta.
Vallavalitsus premeeris rahaliselt Rapla maakonna parimaks
maaraamatukoguhoidjaks valitud Tiina Linamägi’t.

SAAGEM TUTTAVAKS
Kehtna valla sekretärasjaajajana töötab KAIRI
KÜTT. Ennast tutvustab ta
nii:
Olen sündinud Viljandis.
1990 aastal kolisime Raplasse.
2000 aastal lõpetasin Rapla
Ühisgümnaasiumi ja sealt edasi
läksin õppima Tallinna Majanduskooli.
Töötasin varem sekretärina
Raikküla Lasteaed – Algkoolis.

23.10. 2007
Leili Saart otsustati autasustada aukirjaga Eidapere piirkonna kultuurielu
arendamise ja tulemusliku tegevuse eest kultuurivallas ning seoses 80.
sünnipäevaga. Vallavalitsus eraldas volikogu sotsiaal-, tervishoiu- ja
noorsootöökomisjoni ettepanekul täiendavat sotsiaaltoetust.
Maanõunik Heik Pasti ettepanekul hõivatakse peremehetud kuurid
Eidaperes ja Paluküla külas asuv endine saekaater. Vallavalitsus nõustus
AS Vestman Varahaldus kuuluva kolme kinnistu jagamisega. Kinnitati Valtu
lasteaia hoolekogu kooseis: Jürgen Zink, Terje Puusepp ja Milvi Rebel.
Vallavalitsust esindab Kaja Mõtsnik. Õpilaste ohutu liikluse tagamiseks
Kehtna aleviku Kooli tänava ja Staadioni tänava ristmikul paigutatakse
sinna liiklusmärk „ Parkimise keeld” koos lisatahvliga. Eesti Muusikakoolide
Liidu liikmeõigusi teostavaks isikuks nimetati Kehtna Kunstide Kooli
direktor Lily Saksing. Rahuldati OÜ Jaotusvõrk taotlus Kabeli AJ 0,4 kV F2
rekonstrueerimiseks Käbiküla ja Lellapere külas ning Paluküla AJ
rekonstrueerimiseks. Ehitusloa sai ka Nordcast OÜ Kaarepere alevikus
asuva tootmishoone rekonstrueerimiseks.

29.10.2007
Vallavalitsus andis nõusoleku OÜle Tarmo & Ebbe vee erikasutusloa
saamiseks. Rahuldati Edelaraudtee ASi taotlused Keava ja Eidapere aleviku
ooteplatvormide projekteerimistingimuste kinnitamiseks. Kasutusload said
Kaerepere aleviku Saare tänava ja Kehtna aleviku tõmbekeskuse
välisvalgustused. Eraldati raha puudega lapse rehabiliteerimiseks ning valda
tutvustava videofilmi tootmiseks. Valitsuse nõusolekul moodustatakse Pae
küla Põlmamäe katastriüksus põllumajandusmaa kasutusvaldusesse andmiseks ning Põllu küla Vihtra katastriüksus vaba põllumajandusmaa
erastamiseks.

06.11. 2007
Vallavalitsus kinnitas Kehtna Lasteaia hoolekogu koosesisus Maret
Salumäe, Käire Tähe, Rita Tähe, Maie Oks, Ingrid Koolme, Jaan Kõrstini,
Moonika Kukk, Merle Vilbas, Helju Reitsak, vallavalitsuse esindajaks määrati
valla lastekaitsetöötaja Kristina Lett. Kehtna Lasteaiale eraldati raha seoses
täiendavate kulutustega avariijärgseks remondiks. Kehtna klubi sai eakate
võimlemisringile mattide ostmiseks 658 krooni toetust. Raha eraldati ka
päevakeskuste jõulupidude korraldamiseks ning puudega lapse rehabilitatsiooniks. Sotsiaalnõunik Mare Käppa ettepanekul kinnitati valla poolt
ostetud 360 suitsuandurite piirkondlik jaotus: Eidapere 40, Ingliste 30,
Kehtna 50, Kaarepere 75, Lelle 40, Keava 30, erivajadusteks jäeti reservi 15
andurit. Vallavalitsuse korraldusega antakse nõusolek õigusvastaselt
võõrandatud maa tagastamiseks Toomas Remile ning kasutusluba
talupidaja Kalju Miklase sõnnikuhoidlale. Rahuldati Marko Laidmetsa
taotlus ehitusloa saamiseks üksikelamu püstitamiseks Kumma külla ning
Tele 2 Eesti AS taotlus mobiilside masti püstitamiseks Põllu külla.

13.11.2007
Vallavalitsus kehtestas traktori Avant 630 teenuse hinnaks 250 kr/h.
Tutvuti MTÜ Elupuu poolt osutatavate teenuste hindadega. Alates 1.
jaanuarist 2007. a tuleb Kalbus asuva hoolekodu koha eest tasuda 7500,
sotsiaalmaja koha eest 4000, Lokuta ühiskodu koha eest 6500 ja Eidapere
õpilaskodu koha eest 5000 krooni kuus. Vaadati läbi volikogu sotsiaal-,
tervishoiu- ja noorsootöökomisjoni protokoll ning eraldati raskes

Väljaandja Kalev Türk tel 527 0669, e-mail kalev.tyrk@mail.ee

VALLAVOLIKOGUS
Vallavolikogu 20.novembri istungil arutati, otsustati. Toimus valla 2008.
aasta eelarve esimene lugemine, kus vaadeldi eelarvesoove vastavalt
allasutustest tulnud taotlustele. Edasi tuleb eelarve tasakaalustada.
Kinnitati 2007. aasta lisaeelarve summas 2 800 000.- krooni, valla
teehoiukava aastateks 2008 kuni 2012 ja Kehtna Kunstide Kooli
arengukava aastateks 2007 kuni 2011. Otsustati taotleda KOIT kavast
vähemalt 10 miljonit krooni Valtu lasteaia uue hoone ehituseks. Kehtestati
Hertu külas asuva Antsumetsa katastriüksuse detailplaneering.

majanduslikus olukorras olevatele isikute sotsiaal- ja täiendavat
toimetulekutoetust. Mukri raba loodusraja ehitajaks valiti komisjoni otsuse
põhjal OÜ Remfakt ning puhkemaja ehitajaks FIE Leo Eensoo. Merko Ehitus
ASile väljastatakse ehitusluba Keava aleviku veevarustuse ja kanalisatsiooni ehituseks ning reoveepuhasti ehituseks. Nõustuti OÜle Balrock
väljastama ehitusluba kaevu rajamiseks Linnaaluste külla ning kinnitati
projekteerimistingimused elamu rekonstrueerimiseks Kaerepere külas. Valtu
Spordimaja ehitise laiendamiseks ning rekonstrueerimiseks anatkse välja
vajalikud dokumendid Vallavalitsus nõustus Metsahalduse ASile kuuluva
Sarapiku-Mäe kinnistu jagamisega ning Väljametsa kinnistu ostueesõigusega erastamisega Elviine Väljametsa poolt.

27.11.2007
Vallavalitsus otsustas toetada volikogu sotsiaal-, tervishoiu- ja
noorsootöökomisjoni ettepaneku alusel rahaliselt paljulapselisi peresid.
500 krooni toetust iga alaealise lapse kohta saavad 15 neljalapselist, 2
viielapselist ja 1 seitsmelapseline pere. Vallavalitsus kinnitas muudatused
valla tervisenõukogu koosseisus ja töökorras. Valitsuse heakskiidu sai
Eidapere Lasteaia „Kukupai” hoolekogu koosseisus Kaili Salumäe, Maire
Brecher, Ene Peterson ning Mare Käpp. Valtu Põhikoolile eraldati rahalist
toetust seoses kooli 140. aastapäevaga ning spordiklubile V võrkpalli
paaristurniiri korraldamiseks. Rahaeraldus tehti ka Kehtna noortekeskuse
remondiks ja puudega lapse rehabilitatsiooniks. Priit Vainlole väljastatakse
ehitusluba pereelamu püstitamiseks ning Silver Kensapile puurkaevu
projekteerimiseks.

05.12.2007
Vallavalitsus eraldas raha noororienteerujate võistlustasudeks ning
Ohekatku orienteerumiskaardi koostamise kulude osaliseks katmiseks.
Projekteerimistingimused kinnitati Andres Rhede elumaja ja abihoone ning
Siim Timmo abihoone projekteerimiseks. Maimu Haasmaa’d autasustatakse
vallavalitsuse aukirjaga Eidapere külaelu korraldamise ja pensionäride
nõukogu juhtimise eest ning seoses 75nda sünnipäevaga. Otsustati kanda
maha amortiseerunud ja kasutamiskõlbmatuks muutunud vallavara.
Investeeringute reservfondist eraldati raha tulekahjusignalisatsiooni ja
märkvalgustuse paigaldamise kulude katteks Eidapere Kooli, Valtu ja
Kehtna Põhikooli ning Eidapere Rahvamajja.

Valla Vaatleja on värvilisena avaldatud aadressil
www.kehtna.ee
Trükkinud Vali Press Põltsamaa

Tähtis

Vanapaberi- ja
segapakendikonteinerite
asukohad Kehtna vallas
Aadress
maht m3
Vanapaberi ja -pappi konteinerid
Kehtna, Staadioni tn 16, Kehtna PK
2,5
Kehtna, Staadioni tn 11, Techo poe vastas
2,5
Kehtna, Staadioni 1
2,5
Kehtna, Pargi 2, Vallamaja juures
2,5
Kehtna, Kooli 17 maja juures
2,5
Kehtna, Staadioni tn 10, Kehtna Jäätmejaam 2,5
Kaerepere Staadioni tn 8/Männiku tn
3; 2,5
Kaerepere Staadioni 1, Valtu PK
2,5
Ingliste küla, Rapla TÜ kaupluse juures
0,8
Lelle kpl. Viljandi mnt. 30
0,8
Segapakendikonteinerid
Eidapere,Tallinna mnt.9(Madise pood)
1,5
Heru küla, Hertu 2-kordsete majade juures
1,5; 3
Ingliste küla, Rapla TÜ kaupluse juures
0,8; 1,5
Keava, Kivitee 1, Rapla TÜ kaupluse juures 1,5
Kalbu küla bussipeatus
1,5
Kehtna Põhikool, Staadioni 11
1,5
Kehtna, Kooli 17
1,5
Kumma küla, endise väetise küüni juures
1,5
Linnaaluste küla, infotahvli juures
1,5
Lokuta küla, Lokuta kpl.
1,5
Lelle, Viljandi mnt 30, Rapla TÜ kauplus
1,5
Kaerapere, Valtu lasteaia juures
3
Kaerepere, Staadioni tn 8/Männiku tn 3
3
Lelle kpl. Viljandi mnt. 30
0,8
Linnaaluste küla, Tarsi Talu juures
0,8
Ingliste kpl.
0,8
Kehtna Kooli 17
2,5
Kehtna Jäätmejaam
2,5
Väätsa Prügila AS tel 38 40 111, VSA Eesti AS tel 63 11 221
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IN MEMORIAM

Vaike Kõppo
03.12.1938-29.11.2007

29.novembril lahkus Vaike Kõppo, keda
Keava inimesed mäletavad kui otsekohest,
edumeelset, energilist ja algatusvõimelist
küla kultuuri edendajat ja eestvedajat.
Mälestuseks tema ettevõtmistest Keavas
on laululava taastamine ja arvutitoa
loomine. Paljud mõtted ja ettevõtmised aga
jäid pooleli. Langetame leinas pea ühe
Keava seltsielu eestvedaja mälestuseks.

Keava Haridus- ja
Kultuuriseltsi juhatus

Korraldatud jäätmeveo konkurss Kehtna vallas
10. oktoobril 2007.a. lõppes Kehtna vallas MTÜ
Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse poolt läbi
viidud avalik konkurss korraldatud jäätmeveo
vedaja leidmiseks pakkumiste esitamine. Kehtna vald moodustab koos Kaiu, Käru, Vändra,
Kaisma valla ja Vändra aleviga ühtse veopiirkonna. Sellele piirkonnale esitasid pakkumised
AS Ragn-Sells (Suur-Sõjamäe 50a, 11415
Tallinn) ja OÜ Resk (Talve 4, 79513 Rapla).
Parimaks pakkujaks tunnistati MTÜ KeskEesti Jäätmehoolduskeskuse 29.10.2007.a juhatuse koosolekul Ragn-Sells ASi pakkumine kui
kõige soodsam pakkumine teenustasu hindadega koos käibemaksuga ühekordse jäätmeveo
eest.
MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus on
sõlminud võitjaks tulnud ettevõttega lepingu,
milles on ära määratud, et AS Ragn-Sells on
omandanud järgnevaks kaheks aastaks ainuõiguse osutada teenust Kehtna vallas segaolmejäätmete konteinerite tühjendusel ja jäätmete
äraveol ning korraldatud jäätmevedu alustatakse
01. veebruarist 2008.a.

Mis saab edasi?
See tähendab, et antud kuupäevast alates
peavad kõik jäätmevaldajad (ehk kinnis- ja
vallasvara omanikud, suvila- ja aiandusühistud,
korteriühistud, ettevõtted jms) omama regulaarselt tühjendatavat prügikonteinerit.
Konteinereid hakatakse tühjendama
alljärgnevate hindadega:

Konteineri suurus liitrites Hind koos km
80
31.80
120/140
47.20
240
59.340/370
72.600
88.50
800
107.40
1500
188.80
2500
312.70
4500
566.40
Toodud hinnad hakkavad kehtima alates
korraldatud jäätmeveo alguse kuupäevast, kuni
selle ajani kehtivad senised hinnad.
Jäätmevaldajatel, kellel ei ole jäätmekonteinerit, tuleb see muretseda. Prügikonteinerite
müügi- ja rendihinnad käibemaksuga on:
Suurus liitrites müük (kr/tk) rent (kr/kuu)
80
712.50
30.120/140
712.50
35.240
903.45.340/370
1416.55.600
2814.75.800
3140.85.1500
6585.165.2500
8227.210.4500
9841.20
270.Konteineri ostu puhul kehtib vaba turg, neid
võib osta ja rentida ASilt Ragn-Sells või ka mõnelt
teiselt ettevõttelt.
Kõikidele jäätmevaldajatele avaneb ka enne
1.veebruari 2008.a võimalus sõlmida leping vedajaga. Lepingu sõlmimiseks korraldab AS RagnSells igas omavalitsuses infopäeva. Infopäeva
toimumiskohast ja kuupäevast teavitab AS Ragn-

Sells aegsasti ette.
Lepingu mittesõlmimine ei vabasta kohustusest liituda korraldatud jäätmeveoga, lepinguga
on võimalus kokku leppida konteineri suuruses,
tühjendamise sageduses, tühjendamise kuupäevas, konteineri asukohas jne.
Vastavalt omavalitsuse seadusandlusele on
minimaalsed konteinerite tühjendamissagedused:
- eramajades sagedusega vähemalt üks kord
kuus;
- kortermajades vähemalt kaks korda kuus;
- ettevõtetes, asutustes vähemalt üks kord
kuus.
Lepingu sõlmisel tuleb siiski lähtuda konkreetse majapidamise vajadustest, st enamasti
vajatakse suuremat konteinerit ja tihedamat
tühjendust.
Korraldatud jäätmeveo eesmärgiks on liita
jäätmeveoga kõik jäätmevaldajad, et lõpeks ära
metsaaluste ja teeäärte reostamine olmeprügiga.
Samuti säästetakse korraldatud jäätmeveoga meie
teid ja tänavaid, sest ühel vedajal on kergem oma
logistika panna paika nii, et ühest piirkonnast
viiakse prügi ära ühe veoringiga. Ei ole enam olukordi, kus ühel ja samal päeval sõidavad samal
tänaval mitme jäätmefirma autod. Loomulikult
väheneb ka atmosfääri paisatud heitgaaside hulk.
Ja mis kõige tähtsam – tänu sellele konkursile on
langenud jäätmeveo teenuse hinnad.

MTÜ Kesk-Eesti
Jäätmehoolduskeskus ja Kehtna
Vallavalitsus
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Kehtna valla teedel lumetõrje teostajad
2007. a-2008. a talvel
Töövõtja
Telefon
Hooldatav piirkond
1 OÜ Remfakt tel 50 55 341 Eidapere, Lokuta, Ellamaa küla, Haakla küla, Nõlva küla, Selja küla,
Ahekõnnu küla
2 OÜ Kehtna Mõisa tel 5 34 71 040 Kehtna, Lellapere,Laeste, Käbiküla, Kehtna alevik, Metsaääre
küla, Kehtnapere tee
3 FIE Mati Talu tel 50 30 212 Paluküla, Susi tee, Rämasoo-Paluküla tee, Laiaru tee, Jaani tee,Orika
tee, Tooma tee
4 Keawa OÜ tel 50 57 868 Keava alevik,Hiie-Vastja tee, Hiie tee, Hiie-Põltsama tee, KoogimäeKukesoo tee, Ohekatku-Linnaaluste tee, Vainu-Tarsi tee, Mõisa tee, Kasahastani tee, Nadalama tee,
Kukesoo tee, Keava rtj tee, Valtu-Nurme küla teed, Kumma-Saksaküla tee
5 FIE Teet Oole tel 51 38 853 Kitsemurru tee, Saarepõllu tee, Koogiste rtj tee, Põdrala tee,
Ärkmani-Puuoru tee, Tedremurru tee
6 Tänavaotsa Kase talu tel 51 58 764 Kaerepere alevik, Saunaküla küla teed, Kumma küla teed,
Kaerepere küla teed
7 Madise Talu tel 50 67 936 Ingliste küla, Mõõla tee, Turbaraba tee, Pae-Sarapiku tee, Luhavälja
tee, Ingliste pargi tee, Künnijüri tee, Hertu-Pae tee, Väljaotsa-Adramaa tee
8 Deerix OÜ tel 51 87 182 Lelle alevik, Sepapaja-Põllumõisa tee, Vesiveski tee, Lalli-Lelle tee,
Lelle-Kastna tee, Kastna tee, Kiuaru tee, Kirevere tee, tellimisel Vahastu teeotsa parkla
Lumetõrjega seotud probleemidega võib helistada otse lumetõrje teostaja kontakt telefonidele.
Kehtna Vallavalitsuse poolt vastutab teedehoolduse eest Ülari Luisk tel: 53321210. Riigi
maanteedel teostab lumetõrjet OÜ Rapla Teed tel: 48 96 671

Meenutusi suvest

Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli kuus II kursuse ehituseriala õpilast (Siim Pähn, Silver
Salmiste, Aivar Vahtre, Kaido Korn, Ivan Dudar ja Tanel Oeselg) käisid suvel ettevõttepraktikal
Berliinis.
Projekt viidi ellu Eesti Leonardo Keskuse ja Euroopa Ühenduse toetusel ja kestis kümme kuud,
sinna sisse kuulus ettevalmistus (ka keeleline) ja 13 nädalat praktikat (01.04-30.-06) Berliinis
ehitusfirmades.
Poisid olid rahul, et said tundma õppida saksa kultuuri ja eluolu. Töö poolelt oleksid tahtnud
rohkem erialaseid ülesandeid teha. Kokkuvõttes arvavad, et praktika on siiski õnnestunud ja Saksamaal
käik ennast õigustanud.
Eriala õpetaja Meelis Tomson leiab, et Berliinis käinud poisid on muutunud enesekindlamaks ja
otsustusvõimelisemaks.
Pildil: Ivan Dudar, Aivar Vahter, Silver Salmiste, Siim Pähn, Kaido Korn ja Tanel Oeselg
Berliini lennujaamas. Pilt Aivar Vahteri erakogust.

Reelika LAES,
kaasprojektijuht

Kehtna
Vallavalitsus töötab
pühade ajal
järgmiselt:
21.12.2007 k 08.00 - 14.00
27.12.2007 k 08.00 - 17.00
28.12.2007 k 08.00 - 13.00
31.12.2007 Suletud
02.01.20087 k 08.00 - 17.00

Olmejäätmete
kogumine
korterelamutest ja
eramutest
Korterelamute juurde sobivad ratastel 600- ja
800-liitrised plastkonteinerid, suuremate
jäätmekoguste puhul 2500- ja 4500-liitrised
metallkonteinerid. Eramute juures alates 80kuni 240 liitrised plastkonteinerid.
Konteinereid tühjendatakse regulaarselt
vastavalt kliendiga kooskõlastatud graafikule,
kuid mitte harvemini kui kord kahe nädala jooksul.
Regulaarne tühjendamine aitab vähendada
konteinerite ületäitumist ja ümbruse reostumise
ohtu.
Olmejäätmete konteinerisse on soovitav
panna jäätmed kottidesse pakituna, vältimaks
ebameeldivat lõhna ja konteineri määrdumist.
NB! Alates 01.01.2008 ei tohi jäätmeseaduse
kohaselt olmejäätmeid sortimata kujul enam
prügimäele ladestada. Eraldi konteineritesse tuleb
koguda vanapaber ning pakendid. Kohustuslik
on olmejäätmetest eraldi koguda ka biolagunevad
jäätmed: üle Eesti aia- ja pargijäätmed.
Samuti tuleb olmejäätmetest eraldi koguda
ohtlikud jäätmed, mida võtavad tasuta vastu
jäätmejaama ning ohtlike jäätmete kogumispunktid. Täpsemat infot saab kohalikult omavalitsuselt.
Olmejäätmete konteinerisse ei sobi:
* aia- ja haljastusjäätmed (nt puuoksad,
puulehed) – komposteeri või vii omavalitsuse
poolt ettenäidatud kohta;
* vanapaber ja papp – vii vanapaberikogumiskonteinerisse
* plast-, klaas-, metall- ja tetrapakendid – vii
pakendikogumispunkti;
* biolagunevad toidujäätmed – komposteeri
või telli konteiner
* ehitus- ja lammutusjäätmed – telli konteiner
või vii jäätmejaama http://www.ragnsells.ee/
index.php?page=120;
*vedeljäätmed (käimlajäätmed ja kogumiskaevude setted) – telli paakauto;
* ohtlikud jäätmed (nt värvid, ravimid,
patareid) – vii jäätmejaama või ohtlike jäätmete
kogumispunkti;
* elektroonikajäätmed (nt külmkapp,
pesumasin) – vii jäätmejaama või elektroonikajäätmete kogumispunkti või telli äravedu;
* suurjäätmed (nt vanamööbel) – telli äravedu
või vii jäätmejaama;
* kuum tuhk – enne konteinerisse panemist
jahuta temperatuurini alla +30oC.

AS Ragn - Sells

Avaldage oma
arvamust
julgemalt!



Küsitlus

Avaldame teistkordselt küsitluslehe, mille
kaudu soovime saada ülevaadet sellest, kuidas
on elanikud rahul oma koduvalla elu-oluga.
Jätkuvalt soovime teada, mis on Kehtna vallas
hästi ning millised on kitsaskohad ühistranspordi korralduses, teeninduses, arstiabi kättesaadavuses, vaba aja sisustamises ja muudes
eluvaldkondades. Peale küsitluslehe ilmumist
eelmises Valla Vaatlejas oleme pooleteise kuu
jooksul saanud neid täidetult tagasi pea sajalt
vastanult. Suur tänu kõigile, kes võtsid vaevaks
ja leidsid aega oma mõtted paberile panna ning
tegid asjalikke ettepanekuid selleks, et koduvald oleks senisest turvalisem, kaunim ja parem
kodu meile kõigile.
Samas on Kehtna valla küllaltki suure elanike
arvu kohta sadakond vastajat liialt vähe, et valla
uue üldplaneerigu koostamisel teha vastustest
üldistusi ja järeldusi.
Hea Kehtna valla elanik! Kohe-kohe on käes
jõulud ja ega uus aasta ei ole ka kaugel. Selle
aasta detsembrikuu lõpul on kalendris hulgaliselt
punasega märgitud puhkepäevi. Kindlasti leiad
need kümmekond minutit, mida on vaja küsitluslehe täitmiseks. Tee seda, pane julgelt ja kui pead
vajalikuks, siis ka suurte tähtedega kirja oma või
perekonna ettepanekud ja arvamused! Ja ära
unusta täidetud küsitluslehte lauanurgale või
kapi peale, vaid toimeta see vallamajja!
Rahulikke jõulupühi ja kõigi ettevõtmiste
kordaminekut uuel aastal!

Üldplaneeringu
koostamise komisjon
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Lugupeetud Kehtna valla elanik!

Vastavalt Kehtna Vallavolikogu otsusele on vallavalitsus alustanud valla uue
üldplaneeringu koostamist. Palume Teil avaldada arvamusi ja ettepanekuid kodukoha
teeninduse, infrastruktuuri ja maakasutuse kohta. Selleks täitke käesolev küsitlusleht.
Sobivad vastusevariandid märkige ruutudesse ristiga, tühjale reale kirjutage oma
arvamus, võimalusel täpsustage probleemi asukoht. Pikema vastuse korral võite
kasutada lisalehte. Täidetud küsitluslehed palume tuua või saata Kehtna
Vallavalitsusse aadressil Pargi tn 2, 79001, Kehtna alevik või saata e-postiga
aadressile kehtna@kehtna.ee, laadides selle alla valla kodulehelt www.kehtna.ee..
Küsitluslehte saate täita ka valla raamatukogudes.

1. Kas Teile meeldib elada Kehtna vallas?
jah
ei
Miks? …………….......…………………..…………………..…

………...................…………………………………………….
2. Kas olete rahul oma kodukoha keskkonna seisukorraga?
jah
ei
saaste (müra, õhk, vesi, pinnas)
jäätmemajandus
jah
ei
jah
ei
haljastus ja heakord
puhkealad ja mänguväljakud
jah
ei
teedevõrk
jah
ei
jah
ei
tänavavalgustus
Mida peaks muutma?

……..……………..........…..………………………………………
…..………………………………..............………………………..
3. Millised teenindusasutused ja muud infrastruktuuri objektid on Teile
raskesti kättesaadavad?
kool
apteek
tankla
noortekeskus
ujula
lasteaed
politsei
raamatukogu
päevakeskus
spordiväljak
kaubandus
päästeteenistus rahvamaja/huvikeskus
külakeskus
külaplats
postkontor
pangateenus
kirik
spordihoone
laste mänguväljak
perearst
muud, täpsustage ………….….........................……...

………………...............................................................................
4. Millised punktis 3 loetletud objektidest peaksid kindlasti olema
kättesaadavad Teie külas (alevikus)?

………………….....………………………………….…………
…………………………….....……………………….…………
Puraviku talu pere!
Olgu vaikne jõulurahi
Teie toas ja õue peal.
Tulgu aasta, kuhu mahub
tervist, õnne, kõike head!
Kauneid jõulupühi
soovivad suiured ja väikesed Rätsepalt

Kuu heidab hõbedasi varje
ja küünlavalgus kuldset sära,
see jõuluõhtu imeline valgus...
Aeg lootuste ja unistuste päralt.
Helju Kehtnast tervitab kõiki Rõue ja
Nadalama küla tuttavaid ja sõpru

Tõnis Härma!
Tuhandeid õnnesoove sünnipäevaks.
Soovivad : Lilli, Valmar, Vello

Milliste punktis 3 loetletud objektide puhul piisaks, kui need asuksid
mujal valla territooriumil või naabervallas?

.…..…….………………………..………………………………
…………….....……………………………………………….…
5. Millised on Teie külas (alevikus) suurimad infrastruktuuri (elamud, vesi,
kanalisatsioon, küte, side, elekter, teed, parkimisvõimalused, jm) probleemid ja
vajadused? ………...................………………………………..…

…………………………………………......…………….………
………………………………………………………………...…
……………………………………………………...……………
6. Millise suunitluse ja põhitegevusalaga ettevõtteid oleks Teie arvates vaja
rajada Kehtna valda?
Kus need võiksid asuda? (märkige aleviku/küla nimi või täpsem asukoht)

………………......
tööstus …………………………
logistika ………………………...
kaubandus ………………………
infotehnoloogia …………………..
metsamajandus

põl……………………….……

......…..……….……
ehitus.......……………..….……
teenindus..…………..…….……
puhkemajandus...………..….……
kergetööstus

Muud tegevusalad, täpsustage …………….…………..……….……………………
…………………………………………....……………………………………..
…………………………………………………………………-………………...
.......................................................................................................................
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7. Kas elanike arv peaks Teie külas (alevikus) tulevikus
jääma samaks,
suurenema,
vähenema?
Miks? ………….………………………………………….……
8. Milline peaks Teie kodukoht olema 10–15 aasta pärast? Mis peaks
praegusega võrreldes olema teisiti? ………………………………….…

………………………………………,………………………….
………………………………………………….…………….…
………………………………………………………………..…
9. Millist tüüpi elamus sooviksite elada 5–10 aasta pärast?
üksikelamu
kaksikelamu
korterelamu (kuni 2 korrust)
korterelamu (kuni 3-5 korrust)

Iiemäe talu pere!
Salapärases jõuluöös leidub
tuhat väikest soovi.
Kõigi palved seal on peidus jõuluime neid täita proovib.
Rahulikke jõulupühi!
Soovivad Rätsepa talu suured ja väikesed

ridaelamu
muu

….……….…………
10. Kuhu peaks kindlasti hooneid juurde ehitama? Täpsustage hoone tüüp ja
asukoht .……….………................................................................…

…………………………………………………………………...
…………………………………………………………………...
11. Millised piirangud ja tingimused peaksid olema uute hoonete ehitamisel (nt
milliseid hooneid tohiks või ei tohiks ehitada, mitu korrust maksimaalselt tohiks olla
ehitistel, milline võiks minimaalselt olla elamukrundi suurus, kuhu ei tohiks ehitada
jne)? Täpsustage ka, kuhu ja milleks taolisi piiranguid oleks vaja.

Ela ja sära,
saada mured kõik ära.
Leia pilvestki päikest,
naudi õnne - ka väikest!
Made!
Palju õnne sünnipäevaks!
Ringkond

…………………………………………………….……….….
……………………….…………………………….…………
.........................................................................................
12. Kus ja milliseid hooned peaks lammutama (nt ladu, tootmishoone, abihoone,
elamu, tehniline rajatis)? Täpsustage hoone tüüp ja asukoht

……………….………..…………………………….…………….
…………………………………………………………………….
13. Kes Te olete:
mees
naine
Vanus: ….…
14. Kus Te elate?
…………alevikus, ……..………. külas (märkige aleviku
või küla nimi)
15. Kas olete
(üli)õpilane
tööline

ametnik/teenindaja
kodune

ettevõtja
töötu

spetsialist
pensionär

………….……
16. Millises linnas, alevikus või külas asub Teie töökoht (kool)?

.….……..………………………………………………………...
17. Kuidas Te tavaliselt oma kodu- ja töökoha (õpingukoha) vahel liigute?
jalgsi
jalgrattaga
autoga
bussiga
väikebussiga
rongiga
18. Kas liikumisvõimalused koju, tööle, kooli ja mujale on rahuldavad?
jah
ei
Kui ei, siis kirjeldage, milles seisneb probleem ning kuidas olukorda võiks
lahendada.

…………………………………………………………………
…………........................................................……………….
…………………………………………………………………
.........................................................………………………….
Täiendavad ettepanekud

………………………….........…………………………….…...…
…………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………..…
TÄNAME!
Kehtna Vallavalitsus
Ootame Teid edaspidi aktiivselt osalema üldplaneeringu avalikel aruteludel ning avalikel
väljapanekutel.
Infot selle kohta saate Valla Vaatlejast, valla kodulehelt www.kehtna.ee ning vallavalitsusest.

Kaunist jõuluaega ja
rõõmuküllast uut aastat
soovime oma õpilastele,
kooli sõpradele ja toetajatele!
Kehtna Kunstide Kool

Teade lemmikloomade omanikele

Kui plaanite minna puhkuse- või
tööreisile, kasutage
lemmikloomahotelli teenust.
Koerad elavad hotellis puurides
ning nendega käiakse 3 korda
päevas jalutamas. Hotelli kaasa
võtta kindlasti koeraase, toit ja
kokkupandav puur, kui see on
olemas. Üks päev hotellis
maksab 100 krooni.
Lemmikloomahotell asub
Eidaperes. Info tel 55 40 518.

Mitmesugust

Perepäev Kehtna lasteaias
Kullerkupu rühmas

Helju REITSAKI foto
Et elu põnevamaks muuta ja isasid meeles
pidada, otsustasime isadepäeva perepäevana
tähistada. Kutsutud olid kõik isad, emad,
vanaisad, vanaemad, vennad ja õed jne.

Võta kaasa tuju hea
Siis on kõigil olla hea.
Jalga tõmba sportlik püks
Selleks sobiv pole viigipüks.
Tädi Helju kõige ees
Tema järgi kõik see mees.
Teeme sporti natukese koos
Kõik see pere mänguhoos.
Bassein meid ootas juba
Rõõmust rõkkas kogu tuba.
Sai ju teha kõike seda
Milleks iga päev pole luba.
Lõpuks sammud rühma poole seame
kaod me tee peal üle loeme.
Kinnitame veidi keha
arutame mida edasi teha.
Lõõgastume veidi veel
Siis on kindlam kodutee.
Aitäh osalejatele.
Kullerkupu suured.

Ene SIITSMANN
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Aastalõpu
maadlused
XXXXVII
VÕISTLUSED
„MÄRJAMAA KAPP”

Artur on õnnelik hõbemedali puhul.
Leon REITSAKI foto
Artur Vititin
kk +58 kg
Alari Romanov kk +80 kg
Imre Kull
kk-100 kg
Janar Koppel kk- 44 kg
Treener Leon Reitsak

II
II
II
III

koht
koht
koht
koht

Õrritus
kalameestele

Nii need aastad muudkui läevad,
käes on punase paviljoni viimased päevad...
Jõulutervitus ja
head uut koostööaastat
halli paviljoni ja peamaja kolleegidega.

Kehtna Põhikool soovib ilusaid rõõmsaid
jõule kõikidele peredele, isadele ja emadele,
vanaemadele ja vanaisadele, lastele ja
täiskasvanulile, suurtele ja väikestele,
koostööpartnereile ja abilistele.
Soovime head ja toredat
koostööaastat kõigile!

Jääd oodates sai õnge leotatud –
selle aasta viimane õngekala.
551g ja 35,5cm
Helju REITSAKI foto

Igal aastal,
kui süütame küünlad,
me soovime midagi head,
et jätkuks meil jõudu ja tervist
ja keegi meid sõbraks peab.
Eda ja Piret!
Rahulikke jõule ja head uut aastat!
Päkapikud

Armas vallarahvas!
Et soojust õhkuks küünaldest
ja vastu säraks silmadest!
Et rõõmus tuleks aasta uus
ja täituks iga unistus!
Eidapere lasteaed “Kukupai”

Aeg see kiirelt mööda läeb,
aasta lõpp on jälle käes.
Saari toogu aasta uus,
laide olgu igas suvekuus!
Paadiseltskonnale paadiseltskonnalt
tuulevaikseid jõule ja möllurikast uut aastat!

Jõulutervitused ja
aastalõpu head soovid
Kehtna valla tublidele sportlastele, treeneritele
ja spordi toetajaile,
Kehtna vallavalitsuse töötajaile,
Kehtna Põhikooli rahvale,
Kehtna Mõisa ÕÜ perele!
Leon REITSAK,
Kehtna valla
sporditöö koordinaator
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POLITSEITEATED
*28.09.2007.a. kella 23.30 paiku peksid
näokatteid kasutanud isikud Kehtnas staadionil
kaigastega mitut noormeest pea ja keha piirkonda,
põhjustades neile füüsilist valu.
*29.09.2007.a kella 20.00 - 04.10.2007.a kella
20.00 on välisukse lukukeele pesast
väljakangutamise teel sisse tungitud Lalli külas
asuvasse tallu ja varastatud külmik Snaige, teler
ja traadilõiketangid.
*03.10.2007 kella 19.00 - st kuni 04.10. 2007
kella 10.00-ni on ukseluku lõhkumise teel sisse
tungitud Lelles asuva maja kõrvalhoonesse ja
varastatud erinevaid tööriistu. Kahju 2715.krooni.
*01.10.2007 võeti Kehtnas elava noormehe
teadmata tema Ühispanga arvele SMS 2000
kroonine laen.
*11.10.2007.a kella 13.00-13.55 on vaba
juurdepääsu kasutades Valtu ujula naiste
riietusruumi kapist varastatud mobiiltelefon Sony
Ericson W880i maksumusega 6000.-krooni.
*23.10.2007 kella 23.07 ajal lõhuti Kehtna
alevikus asuva kaupluse 13 välisfassaadi plaati
ning kaks kivist prügikasti. Lõhkumisega
tekitatud kahju 56000 krooni.
*27.10.2007.a. kella 03.20 peksid noorukid Lau
külas talu hoovis kaikaga pähe ja vastu õlga samas
pidutsenud eakaaslastele.
*27.10. 2007 kella 02.30 paiku varastati Lau
külas talus pidutsenud noormehe pükstetaskust
mobiiltelefon Samsung ja suitsupakk.
*24.11.2007 kella 17.30 kuni 25.11.2007 kella
08.30 on vaba juurdepääsu kasutades Kehtna
alevikus Staadioni tänaval pargitud veokil Scania
124 varastatud kaks akut.

Komissari kommentaarid
Sügise tumedam pool - vihmased ilmad, pimedus ja rõskus on teatud inimkontingendile
mõjunud kui härjale punane rätik! Paraku ei ole
pusijatele vastu seismas professionaalset
toreadoori vaid pusida/peksa kaigaste ja pesapallikurikatega said Kehtna staadionil ja küla
puhketalus pidutsenud rahumeelsed noorukid.
„Metsapullid” varjasid oma nägu maskidega,
arvates, et ega neid keegi tunne ja kahtlustada
oska! Tänaseks on osa isikutest tuvastatud ja
osa ootavad veel oma järjekorda. „Igal oinal oma
mihklipäev”, on taas kord tagantjärele kinnitust
saanud! Kõige hullemad „inimloomad” on need,
kes ründavad teisi pimedatest kangialustest, selja
tagant, varjates oma nägusid maskide/katetega!
Muidu arad, aga kambas ja oma ülekaalus kindlad,
pekstakse ja klohmitakse lihtsalt oma lõbuks ja
vahelduse mõttes! Üks ühe vastu astuda sellistel
mehepoegadel reeglina julgust ei ole, siis
põgenetakse ummisjalu või kutsutakse kiirelt
kedagi tugevamat appi. Avalikkuse ette jõudnud
juhtumite puhul on sageli naabrid/sugulased/
tuttavad hämmingus – mõtleks, nii korralik
noormees ja nüüd äkki! Ei ole võimalik, ilmselt
aetakse kellegagi segi! Tagantjärele tarkus ei
maksa midagi ja kuidas sina külale, nii küla sinule!
Õpetajate ja laste kaebuste peale käisime ühes
Kehtna valla koolis, kuhu õppeaasta alguses
asus õppima 14 aastane nooruk, kes endast
pisemaid rusikatega tagus, neid pikali viskas ja
siis lastele jalaga peale astus, kõrist kägistas ja
mõnitas sõnadega, mis antud kirjatükis ilmutamist
ei kannata. Kogenud pedagoogid olid noormehe
sõnavara ulatusest hämmingus – sellist roppuste

Politsei
leksikoni kohtavat üliharva! Lühikese ajaga oli
nooruk enda ümber kogunud teatud imetlejate ja
kaasajooksjate seltskonna, kes pisemate õppurite
elu koolis samuti kibedaks tegid. Käesolevaks
ajaks on algatatud kriminaalmenetlus ja kogutud
tõendite põhjal otsustatakse, kuidas nooruk
karistada saab. Halvimal juhul ootab noorukit
erikool või noortevangla. Õpetajad on meilt koole
külastades tihti küsinud, et kui nemad kaitsevad
õpilasi õpilaste eest, kes kaitseb siis neid!?
Lastele on antud suured õigused, millest nad on
ülihästi teadlikud. Samas lasub õpetajatel
kohustus kõigi laste eest koolis hea seista.
Vägivallatsejate/korrarikkujate reaalseks
karistamiseks õpetajaskonnal võimalused pea
puuduvad – käskkiri käitumishälvikule ei mõju,
pigem õhutab tegutsema. Oma praktikale
tuginedes pean nentima, et aasta aastalt
suureneb õpilaste arv, kes käinud psühholoogi
vestlustel ja juhendamisel ja vaja on juba ka
psühhiaatri abi. Sama kinnitavad sageli
lapsevanemad ise ja ka lastekaitsetöötajad.
Vanemad on oma vägivaldsete laste osas jõuetud,
möönavad, et ei tule oma lapse ohjamisega toime,
et laps ei kuula kedagi, et on kodus reaalselt võimu
võtnud ja kogu ülejäänud pere elab pidevas
ärevuses. Lapse kasvatamine on eelkõige ikka
lastevanemate asi, õpetajal koolis lasub vastutus
siiski õpetamise, mitte kasvatamise osas. Sageli
teeb hea õpetaja mõlemat – õpetab ja kasvatab!
Viimastel aastatel koolidesse tööle asunud
sotsiaalpedagoogid teevad head tööd, nii mõnigi
kitsaskoht saab koolisiseselt lahenduse.
Koolide ümbruses oleme kooliaasta algusest
saadik kontrollinud suitsetajaid ja vormistanud
väärteomaterjalid mitmetele alaealistele
suitsetajatele. Küsimusele: „Kes sulle suitsu
ostis?” saame reeglina vastuse, et võõrale anti
raha ja see poest /kioskist ostis. Tegelikult ostab
suitsu alaealisele ju ikka keegi tuttav ja jäägu see
tubakatoote alaealisele ostnu südametunnistusele, kui alaealisele rahatrahv on määratud! Kui
ostad alaealisele alkoholi või tubakatooteid, saad
karistada! Kui alaealise puhul saame rääkida, et
karistame leebemalt, siis tubakatoote/alkoholi
ostja osas kohaldame karistust täie rangusega –
ei rikuta ju oma tervist, vaid lapse oma!
Autoomanikele meeldetuletuseks – alates 1.
detsembrist on kõigil kohustuslik oma neljarattalisele sõbrale alla panna talverehvid. Paljud
liiklusõnnetused on toimunud just seetõttu, et
kergemeelselt loodetakse suverehvidega libedal
teel oma auto juhtimisega toime tulla. Hinnatakse
oma juhtimisoskusi üle ja sõidetakse kraavi/
vastu puud/teelt välja! Kui jätkus vahendeid ja
sääste osta endale neljarattaline sõber, peab
jätkuma raha ka sõbrale kingituse ostmiseks ja
parim kink kohustuslikus korras on autole
korralikud talverehvid. Kahju, et talisõidukogemust samamoodi koos autoga kaasa ei ole
võimalik soetada! Kuna teed on kohati väga
libedad, peavad kõik autojuhid arvestama nii
ilmade kui ka teeoludega ning valima sõidukiiruse
vastavalt sellele. Enda ja kaassõitjate turvalisuse
tagamiseks tuleb kindlasti kontrollida üle autos
olev turvavarustus ja sõitu alustades kinnitada
turvavööd, kui enda ja teiste elu armas. Ikka ja
jälle tabame autojuhte sõitmas ilma turvavööta,
meile on toodud erinevaid põhjendusi, miks
turvavöö just-just lahti oli – tavaliselt pidavat
see kogu aeg kinni olema! No ei usu seda juttu!
Ja veelkord kõigile autojuhtidele – Teie valik
– kas juua või juhtida! Rusikareegel on – kui joon

alkoholi, EI ISTU ROOLI! Soovin kõigile juhtidele
omaltpoolt head taliteed ja ohutut liugu kuni
kevadeni!
Päkapikud juba käivad, suurem osa lastest
ega lastevanematest pole neid oma ihusilmaga
näinud! Sama „nähtamatud” on sageli teedel
liikuvad jalakäijad! Seljas tume riietus, ei helkurit
ega taskulampi! Päkapikkude külaskäigust jääb
aknalauale jälg maiusena, helkurita jalakäijast
liikluses jääb vaid mälestus omastele ja hauakivi
surnuaiale. Inimelu ei maksa 10 krooni ( selline
on ligikaudne kauplustes müüdav helkuri hind)!
Mõelgem sellele, et oma sündimisega oleme me
maailma loomisest alates osalised suurimas imes!
Aastavahetus läheneb ja juba kauplevad
ettevõtlikumad müügikohad ilutulestike ja muude
pürotehniliste toodetega. Meilgi on juba tulnud
vestelda paari noorukiga, kes kõnniteel suure
tossu ja paukude saatel varase ilutulestiku
korraldasid. Ja jälle tekib küsimus, kuidas, kust ja
mil viisil on alaealiste kätte jõudnud momendil
kasutamiseks keelatud kaup. Lapsevanemad
varuvad oma järeltulijate rõõmuks enne
aastavahetust kodudesse teatava hulga ilutulestikku, mis peaks lastele siis ka kättesaamatus
kohas olema, kuni lubatud tähtaeg käes.
Pauguteid võib kasutada ajavahemikus 27.
detsember kuni 1. jaanuar (kaasa arvatud). Teine
piirang kehtestab, et muul ajal kui uusaastaööl ei
või ajavahemikul kella 23.00 – 07.00 asulates või
muudel tiheasustusega aladel heliefektiga
pürotehnilisi tooteid kasutada. See keeld ei kehti,
kui kohalik omavalitsus on andnud vastavasisulise ilutulestiku korraldamise loa. Esimesena
saab ära märkida, et I ja II klassi (mänguilutulestik,
väike ilutulestik) pürotehnilise toote kasutamise
ajavahemikul 1. novembrist kuni 26. detsembrini
(kaasa arvatud) on keelatud. See keeld ei kehti
selle klasside I ja II pürotehnilise toote puhul,
mille kasutusloas on vastav lubav märge.
Vana aasta lõpul ja uue aasta künnisel minu
ja minu kolleegide suur tänu kõikidele
koostööpartneritele ja kõigile inimestele meie
vallas! Meeldivaid hetki ja toredaid sündmusi
oli sellel aastal minu ja minu kolleegide jaoks
hulgaliselt. Soovime kõikidele – nii suurtele
kui väikestele rahulikku ja meeldivat Jõuluaega
ning head uue aasta algust! Loodame südamest,
et aasta lõpeb kõigile ilma traagiliste sündmusteta ning et kõik me jõuame kenasti koduste/tuttavate juurde vana aastat ära saatma ja uut
vastu võtma! Soovide täitumist Teile kõigile uuel
aastal!
Kaks blondiini on juba tunde metsas
jõulukuuske otsimas ja võhm hakkab otsa
saama. Lõpuks ütleb üks blondiin teisele: enam
ei jõua, lepime kokku, et võtame esimese
ettejuhtuva jõulukuuse, olgu ta siis ehetega või
ilma!

Mariann Kuusmann,
Kehtna konstaablijaoskonna
komissar

Ohutus
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Pürotehnika kasutamine

Igal aastal tähistavad inimesed uue aasta vastuvõttu suure kära ja paugutamisega. See on aja
jooksul väljakujunenud traditsioon ja on kõigi
poolt ka aktsepteeritav. Enne aastavahetust
saabub meile aga jõuluaeg, mis on üldtunnustatud tavade järgi vaikne aeg. Sellest tulenevalt
on taunitav igasuguste pauku tegevate
pürotehniliste toodete kasutamine sel ajal.
Kuna aja jooksul on esinenud probleeme
pürotehniliste toodete kasutamisega, siis
Lõhkematerjaliseadus kehtestab kasutamisaja
osas ka mõned ajalised piirangud.
Esimesena saab ära märkida, et I ja II klassi
pürotehnilise toote kasutamine ajavahemikul 1.
novembrist kuni 26. detsembrini (kaasa arvatud)
on keelatud. See keeld ei kehti selle klasside I ja
II pürotehnilise toote puhul, mille kasutusloas
on vastav lubav märge. Isik, kellel on ilutulestiku
korraldamise luba või pürotehniku pädevustunnistus, võib nimetatud ajavahemikul kasutada
oma majandus- ja kutsetegevuse raames ka seda
klasside I ja II pürotehnilist toodet, mille
kasutusloas vastav märge puudub.
Pauguteid võib kasutada ajavahemikul 27.
detsembrist kuni 1. jaanuarini (kaasa arvatud).
Teine piirang kehtestab, et muul ajal kui
uusaastaööl ei või ajavahemikul kella 23.00-st
kuni 7.00-ni asulates või muudel tiheasustusega
aladel heliefektiga pürotehnilisi tooteid kasutada.
See keeld ei kehti, kui kohalik omavalitsus on
andnud vastavasisulise ilutulestiku korraldamise
loa.
Mis asi on siis pürotehniline toode ja
pauguti? Pürotehniline toode on Lõhkematerjaliseaduse mõistes signaliseerimiseks, ilutulestiku
korraldamiseks või muuks seda laadi otstarbeks
ettenähtud pürotehnilist ainet sisaldav toode,
mille koostise üks ainerühm on efektiained, millele
võib olla lisatud või mille aktiveerimiseks saab
kasutada paiskaineid, mis paiskavad efektiained
ettenähtud suunas. Pauguti on Lõhkematerjali
seadusest § 48 lg 2 tuleneva definitsiooni järgi
teravaid kilde mitteandvasse paberist või

plastmassist kesta paigutatud pürotehniline
toode, mis laengu süttimisel tekitab peamiselt
heliefekti (paugu) ning mida kasutusloas
nimetatakse paugutiks.
Eelpool oli juttu pürotehniliste toodete
klassidest. Selguse huvides toon siin väljavõtte
seadusest:
klass I – pürotehniline toode sellise
ilutulestiku korraldamiseks, millega kaasneb väga
väike oht, selline pürotehniline toode on ette
nähtud kasutamiseks piiratud alal; sealhulgas
pürotehniline toode, mis on ette nähtud kasutamiseks kodustes tingimustes ja siseruumides
(mänguilutulestik);
klass II – pürotehniline toode sellise ilutulestiku korraldamiseks, millega kaasneb väike
oht, ja see pürotehniline toode on ette nähtud
kasutamiseks välitingimustes ja piiratud alal
(väike ilutulestik);
klass III – pürotehniline toode sellise
ilutulestiku korraldamiseks, millega kaasneb
keskmine oht, selline pürotehniline toode on ette
nähtud kasutamiseks välitingimustes ja aladel,
mis võimaldavad suurt ohuala (keskmine
ilutulestik);
klass IV – pürotehniline toode sellise
ilutulestiku korraldamiseks, millega kaasneb suur
oht, ning see pürotehniline toode on ette nähtud
kasutamiseks professionaalse kasutaja poolt
(suur ilutulestik);
klass T – tehnilise otstarbega pürotehniline
toode.
Pürotehniliste toodete müük
I klassi pürotehnilist toodet võib võõrandada
vähemalt 18-aastasele isikule. See piirang ei kehti
sellise klassi I kuuluva pürotehnilise toote puhul,
mille kasutusloas on märgitud väiksem vanusepiirang.
II klassi pürotehnilist toodet võib võõrandada
vähemalt 18-aastasele isikule.
III klassi pürotehnilist toodet võib müüa
vähemalt 21-aastasele isikule isikut tõendava
dokumendi esitamisel.
Müüja tohib pürotehnilist toodet ainult selle
käitlemise või kasutamise õigust omavale isikule
ja müüja peab müümisel kaasa andma
pürotehnilise toote kasutusjuhendi. Defektse
pürotehnilise toote müümine kasutamiseks on
keelatud ning see kuulub hävitamisele.
Eelnevatel aastatel on olnud olukordi, kus
täiskasvanu ostab pürotehnilise toote ja annab
selle edasi alaealisele. Selline tegu on taunitav ja
seaduse järgi karistatav. Iga inimene, kes hakkab
sellist tegevust teostama peaks mõtlema, kas ta
rikub sellega seadust või ei. Karistuse saamine
on siiski tagajärg teole. Eelkõige peaks iga inimene
mõtlema kuidas soovimatut tagajärge ära hoida.
Üheks võimaluseks on sellise „teene“ mitteosutamine, sest ei ole oluline teo karistatavus vaid
põhimõte, et sellised tooted on ohtlikud. Lapsevanem, kes siiski otsustab oma lapsele osta
aastavahetuse ilutulestiku läbiviimiseks
pürotehnilisi tooteid, peaks neid kasutama koos
lapsega ja tagama ohutuse nii enda, oma lapse,
kui ka ümbritsevate inimeste ja vara suhtes.
Mis ootab inimest, kes rikub seadust?
Lõhkematerjali või pürotehnilise toote turule
laskmise, kasutamise või hoidmise nõuete
rikkumise, samuti lõhkematerjali või pürotehnilise
toote kasutamisele kehtestatud piirangute

eiramise eest (s.h müümine) karistatakse
rahatrahviga kuni 18 000 krooni. Kui sama teo on
toime pannud juriidiline isik, on karistuseks
rahatrahv kuni 50 000 krooni.
Lõhkematerjali või pürotehnilise toote
üleandmise eest isikule, kellel ei ole lubatud
lõhkematerjali või pürotehnilist toodet vallata
karistatakse rahatrahviga kuni 12 000 krooni. Kui
sama teo on toime pannud juriidiline isik, on
rahatrahvi suuruseks kuni 30 000 krooni.
Jään lootma iga inimese kainele mõistusele
pürotehnika kasutamisel ning soovin kõigile
rahulikku jõuluaega ning ohutut ilutulestikku
uue aasta vastuvõtul.

Olev NAARITS,
Lääne PP korrakaitseosakonna
vanemkomissar

Pühade
meelespea
Igaüks saab enda hoidmiseks palju ära teha.
Mitte pannes ennast ise ohtlikusse olukorda ja
võttes kasutusele abinõud õnnetuste ärahoidmiseks. Kui vara on taastatav, siis inimese
elu ja tervist enam tagasi ei saa.
Pühade meelespea
*Põlevat küünalt ei tohi järelevalveta jätta,
küünal võib sulades või tuuletõmbega ümber
kukkuda.
*Küünal tuleb paigutada mittepõlevale
alusele ning paika, kus leegi kohal ei ole tuld
võtvaid esemeid, kardinat või kuuse oksi. Puit
või paber küünla aluseks ei sobi.
*Ilutulestiku rakettide laskmisel tuleb järgida
kaasas olevat kasutus- ja ohutusjuhendit.
Laskmisel kinnitada rakett kindlale alusele.
Kergesse lumme torgatud või pudelisse pistetud
rakett võib lendamisel suunda muuta ning
inimese pihta sattuda.
*Aknast ja rõdult ei tohi ilutulestikku lasta,
rakett võib lennata teiste majade aknasse või
katusele. Raketti tuleb lasta hoonetest eemal,
ainult otse üles.
*Käreda külmaga peaks ühe kõva kütmise
asemel kütma mõõdukalt mitu korda päevas. Väga
kõrge temperatuur lõhub ahju või pliidi, halvimal
juhul põhjustades tulekahju.
*Puhurid ja õliradiaatorid ei ole mõeldud
ööpäevaringseks kasutamiseks, ülekuumenenud
seadmed võivad süttida. Elektrilised küttekehad,
mis ei ole mõeldud pidevaks töötamiseks, tuleb
aeg-ajalt välja lülitada ja maha jahutada.
*Jääle võib minna üks inimene, kui jää paksus
on vähemalt 10 cm. Jää peab olema paksem, kui
inimesi on rohkem. Lahtine lumi nõrgendab jää
kandevõimet oluliselt. Õhukese jää tõttu on
ohtlikud sildade alused, roostikud, jõgede
suubumiskohad merre või siseveekogudesse,
allikakohad siseveekogudes.
Kiirabi ja päästeteenistust saab kutsuda
hädaabinumbrilt 112
Politseiga saab ühendust numbril 110
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Jõulusoovid

Kehtna klubi
aastalõpu tegemised

Jõu
lus
oo
vid
Jõulus
lusoo
oovid

November algas vaikse hingedepäeva üritusega.
Külas oli noor luuletaja Kristiina Ehin, kes oma
luulega paljudele külastajatele hinge sügava
jälje jättis.
Seejärel käisime Pärnus teatris vaatamas
etendust nimega „Linda tahab lahutada”. Koju
tagasi sõites oli kuulda vastakaid arvamusi. Ühele
meeldis väga, teisele kohe üldse mitte. Mõni
arvas, et vaatas lavalt oma elu ja üks proua
avastas alles etenduse esimesi minuteid jälgides,
et vaatab juba nähtud tükki! Juhtub igasuguseid
asju!!!!
16. novembril oli pereklubi tantsuõhtu, kuhu
oli kokku tulnud ka palju muud rahvast. Esines
oma küla mees Endri. Tantsu jagus mitmeteks
tundideks ja koju jõudis nii mõnigi pere alles
varahommikul. Toredat pidu jääb meenutama
plaat, mis õnnestus endale muretseda.
4. detsember oli Kaarli kirikus 8 noort meeest
Lõuna - Aafrika Vabariigist, kes tõid kontserdiga
tükikesi oma kodumaast otse Eestisse. Sellist
vahetut ja südamega esinemist näeb harva.
Täielik kultuuriðokk väga heas mõttes!!!
8. detsember oli Kehtna valla lastelaat.
Siinkohal tahaksin tänada kõiki, kes toredale
üritusele kaasa aitasid. Erilised tänud aga teile,
Kehtna rahvas, kes te kodudest välja tulite ja
lastele nii palju head meelt valmistasite. Loodame,
et sellest üritusest saab tore traditsioon! Ees on
veel mitmeid toredaid ettevõtmisi, jälgige ikka
endiselt reklaami ja tulge klubisse.

...Leidkem aega lähedaste jaoks,
kuulakem üksteist!
... Näidakem head eeskuju oma lastele!
... Toituge korralikult, olge füüsiliselt
aktiivsed!
... Õppige puhkama, õpetage seda oma
lastele!
... Olgu meil häid nõuandjaid keeruliste
küsimuste lahendamisel!
... Jaga rõõmu ja häid uudiseid!

Rahulikke jõulupühi ja meeleolukat
aastavahetust
soovivad teile
perearst Eerika PUKSPUU ja
pereõde Lii METS
Perearst Eerika Pukspuu
vastuvõtt aastavahetusel.
reede, 21. dets kell 9-12
neljap, 27. dets kell 9-14
reede, 28. dets kell 9-14
esmasp, 31. dets kell 9-12

Kersti MÄEVÄLJA

Olge al
ati ter
alati
tervved
Igal aastal,
kui süütame küünlad,
me soovime midagi head,
et jätkuks meil jõudu ja tervist
ja keegi meid sõbraks peab.
Perearst Maret Tamme
töötab tavalise graafiku alusel,
22.-26. detsembril ja
1. jaanuaril ei tööta.
31. detsembril
Eidapere ambulatoorium
avatud kell 9-11. Kohal õde.
31. detsembril
Kehtna ambulatoorium
avatud kell 8-12,
arst kohal kell 10-12.

Kõige ilusamad jäälilled aknale,
kõige säravamad küünlad kuusele,
kõige puhtamad tunded
jõuluõhtul südamesse !
KÜ Kehtna Lootus juhatus
soovib oma elanikele kallist
jõulurahu ja tujuküllast uut aastat.

Kehtna apteek pühade ajal:
26.detsember avatud 12.00-16.00
27. detsember avatud 13.15-17.00
28. detsember avatud 9.00-16.00
29 ja 30. detsember suletud
31. detsember avatud 9.00-13.00
Eidapere apteek
avatud 27. detsembril 9.00-12.30
1. jaanuaril 2008 suletud
3. jaanuaril 2008 avatud 9.00-12.30

Sädeleb küünlaleek kuusel…
Selles on soojust, kui tunned,
Selles on valgust, kui vaatad,
Selles on soovid, kui kuuled….

Kauneid ja rahulikke jõule kogu Kehtna
rahvale soovib klubi juhataja
Kersti MÄEVÄLJA

Apteeker Tiina

Kehtna Vallavalitsuse tublid töötajad:
Me soovime, et jõulutunne
leiaks tee Teie juurde.
Kauneid jõule ja õnnerikast uut aastat.
Soovib perekond Aruväli
Virgalt ajaratas käinud,
aasta lennul mööda läinud.
Kõikjal uue aasta algust
vastu võtmas küünlavalgus.

Rahulikke jõule ja
rõõmuküllast uut aastat teile
Asta, Astra, Arvo, Tiiu
Soovib Lilli perega

Kauneid Jõulupühi ja
meeldivat koostööd uuel aastal!
Kehtna Hoiu-Laenuühistu
ja Külalistemaja Varjula

Kultuur
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Raplas, Viljandi mnt.3 / II korrus (Aia poe peal) ootab lapsi

T, N 10.00 – 16.00
Koos vanemaga 30 kr, sama pere iga järgnev laps 20 kr
Hoidja-tädiga 20 kr/0,5 h, 30 kr/1 h

E-N 666 kr/3 h, R, L, P 777 kr/3 h

Lisainfo tel. 5289771, www.piilupart.ee

Kehtna Kunstide Koolil on uus välisilme

Kunstide kooli majast möödakäijad on kindlasti
märganud, et hoonel on uus välisfassaad. Juba
suvel alguse saanud tööd venisid küll oodatust
pikemaks, kuid lõpptulemusena on seni remondikirju ja ilmetu näoga maja saanud uue pale.
Töid teostas Kehtna valla tellimusel Valtu
Projektis valminud ehitusprojekti järgi Alnus
OÜ. Lõppenud rekonstrueerimine oli juba kolmas

etapp kunstide kooli maja paremaks muutmisel:
esimesena ehitati I korrusele saal koos vajalike
kõrvalruumidega, teise etapiga soojustati laed ja
vahetati katus. Ehitustöödeks on omalt poolt raha
eraldanud Kehtna vald, kuid kahel korral on
rekonstrueerimistöid rahastanud Hasartmängumaksust regionaalsete investeeringute toetamise
programm. Esimene toetus saadi 2005.aastal saali
ehitamiseks, fassaaditöödeks eraldati Kehtna valla
antud 495 061 kroonile lisaks 350 000 krooni.
Sellega ei ole veel maja lõplikult valmis.
Endised kaupluseruumid vajavad remonti ja
ümberehitamist Kehtna klubi ja kunstide kooli
vajaduste järgi. Loodetavasti käivitub selle osa
projekteerimine juba lähiajal ning seejärel on
võimalik taotleda IV etapi ehitustöödeks toetust
kas samast regionaalsete investeeringute toetamise programmist või leida rahastamiseks uusi
võimalusi.

Üritused Valtu seltsimaja korraldusel,
ühiskülastused
18. dets kell 11.00 Laste jõuluüritus Mahtra muuseumis
18. dets kell 14.00 Kinda kudumise võistlus „Koome käpikuisse päikest” Valtu Seltsimajas
18. dets kell 15.00 Noorukitele film „Kuhu põgenevad hinged” Valtu Seltsimajas
19. dets kell 12.00 Pensionäride jõulupidu Valtu Seltsimajas
22. dets kell 17.00 Ühiskülastus Raplasse Arsise kellade ansambli kontserdile.
22. dets kell 21.00 Jõulueelne puhkeõhtu. Õhtut sisustab Hardi Vändrast Valtu seltsimajas
23. dets kell 12.00 Väikeste laste jõulupidu „Jõuluvana kott” Valtu Seltsimajas
24. dets kell 14.00 Sõit Rapla kirikusse ja kalmistule
26. dets kell 14.00 Ühiskülastus Tallinna Linnahalli pühade- etendusele „Päkapikkude reis
ümber maailma”.
30. dets kell 16.00 Küünlavalgusõhtu Kontsert Estonia solistidelt Valtu Seltsimajas
03. jaan kell 10.33 Viktoriin – otsing õpilastele Vabadussõja ajaloost (Valtu raamatukogus)
04. jaan kell 13.00 Pannkoogi – päev lastele Valtu seltsimajas

Kehtna klubi Kersti
Et tuisk ei leiaks teed su tuppa tulla,
et õnn su juures leiaks ruumi olla.
Et kõik, mis aastas rõõmsat,
head ja hella,
see aina helistaks
su uksekella!
Kauneid Jõule soovib vaibaklubi Kehtnast

Aasta lõpp see tore olgu,
aasta uus veel parem tulgu!
Head uut aastat Ahekõnnu rahvale!
Suvitajad

Milvi Panga „Jõuluime”
Pilt nii korduv, kordumatu:
kirik, orel, haljas puu.
Ilus vana aegumatu
jõululaul ja jõulukuu.
Mis see on, mis nõnda valdav,
igaüheni teab teed?
Kohe jõuluime algab -

Tervitan kõiki kultuurihuvilisi, toetajaid ja
õpetajaid ja ootan osalema Valtu seltsimaja
kultuurisündmustele
Inf
Infoo 52 62 722
Helgi SUSSI
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Õnnitleme
Aastad on selline rikkus,
mida osta ega müüa ei saa.
Neid tuleb igaühel ükshaaval
elada, kõik rõõmud ja mured
raashaaval koguda ja
kogutud kullaterad jälle
edasi jagada!
Jaanuarikuu juubilarid
95
Osvald Antsmäe
24. jaanuaril
Ahekõnnu külas
94
Erna Tabas
15. jaanuaril Kehtnas
91
Ilse Tuberik
20. jaanuaril Pae külas
90
Maria Videvik
29. jaanuaril Lelles
85
Lennart Lepikult
27. jaanuaril Inglistel
Leida Vahtre
28. jaanuaril Haakla külas
Klara Hämelainen
2. jaanuaril Keavas
80
Leonilda Vask
4. jaanuaril Kumma külas
Aino Koppel
21. jaanuaril Kehtnas
Vivi Leiur
14. jaanuaril Kehtnas
Erich Maasoo
18. jaanuaril Põrsaku külas
Vassili Rand
4. jaanuaril Põllu külas
Natalja Jääger
2. jaanuaril Koogimäe külas
75
Ella Mahoni
9. jaanuaril Kalbu külas

Uued
vallakodanikud

Kehtna Vallavalitsuses
registreeritud sünnid
Karl-Erik Lusti
20. oktoobril Lokuta külla
Raigo Grupmann
24. oktoobril Kehtna alevikku
Oliver Käosaar
24. oktoobril Kehtna alevikku
Emily Saia
6. novembril Kehtna alevikku
Martin Arro
7. novembril Lelle alevikku
Kelly Heintalu
1l. novembril Kehtna alevikku
Eily Toome
25. novembril Lellapere külla

Teated, kuulutused& õnnitlused
70
9. jaanuaril Kalbu külas
Mati Palandi
19. jaanuaril Keavas
Silvia Savelli
16. jaanuaril Laeste külas
Liia Puuorg
1. jaanuaril Kõrbja külas
Urve Laurimaa
15. jaanuaril Kumma külas
Elgi Holm
21. jaanuaril Laeste külas

65
Rein Parik
26. jaanuaril Kehtnas
Valentina Sulu
1. jaanuaril Kaereperes
Vello Viira
26. jaanuaril Inglistel
60
Kalle Schmidt
18. jaanuaril Eidaperes
Peeter Pihelpuu
5. jaanuaril Koogimäe külas
Tiit Silt
1. jaanuaril Keavas

Advent, jõulud ja aastavahetus
Rapla Maarja-Magdaleena
koguduses

Reedel, 21. dets kell 11 Koolide jõulujumalateenistus.
kell 15 Jõulujumalateenistus Rapla hooldekeskuses.
Laupäev, 22. dets kell 12 Eakate jõulupuu inglisaalis.
Pühapäev, 23. dets kell 12 IV advendi armulauaga jumalateenistus.
Laulab Märjamaa segaansambel Ceres.
Esmaspäev, 24. dets kell 15 Püha jõuluõhtu jumalateenistus. Jutlustab
peapiiskop Andres Põder; Riinimanda koorid, muusikakooli õpilased ja
solist Merle Hillep, jumalateenistuse salvestab Eesti Televisioon.
kell 17 Püha jõuluõhtu jumalateenistus. Kaastegevad Maarja koor
ja pasunakoor.
kell 22 Püha jõuluöö jumalateenistus ristimisega. Laulab Riinimanda koor.
Teisipäev, 25. dets kell 12 I jõulupüha armulauaga jumalateenistus ja
leerilaste õnnistamine, laulab segakoor.
kell 15 Jõulujumalateenistus Rapla haiglas.
Kolmapäev, 26. dets kell 12 II jõulupüha jumalateenistus.
Pühapäev, 30. dets kell 12 Armulauaga jumalateenistus. Ülevaade
koguduse 2007. aasta tegevusest.
Esmaspäev, 31. dets kell 23 Aastavahetuse armulauaga jumalateenistus.
Teisipäev, 1. jaan kell 12 Uusaasta jumalateenistus pastoraadi saalis.
Laupäev, 5. jaan kell 17 Kontsert - Riinimanda koorid 15.
Pühapäev, 6. jaan kell 12 Kolmekuningapäeva kontsertjumalateenistus. Koorid laulavad jõululaule.
kell 14 Kirikukohv ja koguduse jõulupuu pastoraadis.

EELK
Järvakandi Peetri
(Kehtna) kirikus

on jõuluõhtu
jumalateenistus
24. detsembril kell 15.30

Suurim tänu kõigile
Valla Vaatleja
kaastöölistele
sisukate artiklite eest!
Eriline tänu
Reet Langile,
kes pikki aastaid valla lehte
toimetanud on.
Vaik
seid jõu
lu
püh
ad
aikseid
jõulu
lupüh
pühii jjaa he
head
uut aastat!
Välj
aandj
Väljaandj
aandjaa

Koogimäe küla Loigu talu perele
Tulgu teile jõuluvana
kahe suure kotiga.
Ühes õnne, rõõmu, edu
olgu kaasas kõigile!
Rahulikke jõulupühi ja
edukat uut aastat!
Soovivad Asvi talu suured ja
väikesed.

Foto- ja videoteenus
Era- ja firmaürituste
filmimine ning montaazh.
Diapositiivide ja fotode
skaneerimine ning
kirjutamine cd-le.
WHS filmide
kirjutamine DVDle.
www.kredor.ee
Tel. 51 17 345

Massaazhiteenus
õhtuti Kehtnas
Viljandi mnt 2-11
Eelregistreerimine
tel 5 37 99 226 või
48 90 988
Lii Mets

Mälestame lahkunuid
Kehtna Vallavalitsuses
registreeritud surmad
Helju-Õie Tagapere
( 29.06.1941- 23.10.2007)
Lokuta külast
Niina Klimtshuk
( 1.01.1932- 23.10.2007)
Kehtna alevikust
Helve Laiapea
(29.01.1947- 3.11.2007)
Kehtna alevikust
Toomas Siniväli
(5.02.1949- 4.11.2007)
Kärpla külast
Juhan Martinson
(7.07.1939- 4.11.2007)
Koogiste külst
Ilmar- Arved Künnapuu
(7.11.1943- 7.11.2007)
Lelle alevikust
Andres Griin
(25.10. 1947-12.11.2007)
Kehtna alevikust
Maire Gustavson
(20.12. 1942-15.11.2007)
Kalbu külast
Vaike Kõppo
(3. 12.1938- 29.11.2007)
Keava alevikust

