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KEHTNA VALLA LASTEKOOR
ON KAHEAASTANE
Ikka prügi, prügi,
prügi...
Kuna 1. jaanuarist ei tohi prügilatesse
ladestada sortimata olmejäätmeid ja 1. veebruarist
vahetus Kehtna valla territooriumil prügi vedaja,
on segadust prügiga veel palju.
Palju arusaamatust valmistab prügi sortimine,
vähemalt samapalju või rohkemgi aga
prügivedajaga lepingute sõlmimine. Oma
arvamust prügiveolepingute suhtes avaldab lk 8
Helmuth Holm. Prügi sortimise kohta võib lugeda
lk 7.
Ülari Luisk, Kehtna valla keskkonna- ja teede
spetsialist soovitab lepingute sõlmimise asjus
säilitada rahu. Erilist vastuseisu leidnud
hajaasustuses asuvate majapidamiste prügiveolepingute sõlmimise kohta arvab spetsialist, et
vastavate avalduste kirjutamisel võivad naabrid
sõlmida ka ühise prügiveo lepingu. Asjaolude
täpsustamiseks tuleb pöörduda vallavalitsusse.

16.jaanuaril 2008.a. jäi Kehtna valla
lastekooril
selja
taha
kaks
tegevusaastat. Koori jaoks ei ole see
pikk iga, kuid põhjust selle
äramärkimiseks on küllaga.
Väike meenutus algusest: 2006.a.
jaanuaris kogunesid kunstide kooli ning
dirigentide Ea Hargi ja Kätlin Langi
üleskutsel esimesele lastekoori proovile 47
lauluhuvilist last. Lauljaid oli valla erinevaist
paigust, oli nii poisse kui tüdrukuid. Sama
aasta kevadeks oli selgunud, kellel on tahtmist
ja huvi koorilauluga tõsisemalt tgeledalauljaid oli jäänud nimekirja ligi
kolmkümmend. Sellest koosseisust aga
kujuneski koori tuumik, kellest osa on valla
lastekooris tänaseni tugevaks südamikuks.
Tänavuse aasta esimene kooriproov oli
teistsugune kui tavaliselt. Ühise
sünnipäevalaua taga istusid koos lauljad ja
kolm dirigenti. Lisaks Ea Hargile ja Kätlin
Langile oli kohal õpetaja Lea Karjane, kes
alates jaanuarist “vahetas dirigendikepi”
Kätlin Langiga ja asub tööle valla lastekoori
juures. Koos meenutati koori algust ja suvist
suurt laulupidu, arutleti põhjuste üle, mis

paneb lapsi kooris laulma. Ühtlasi seati uusi
eesmärke ja peeti plaane, mida ühiselt ette
võtta.
Lastekooril on sellelgi aastal ees mitmed
esinemised, laululaagrid, osalemine
maakonna laulupeol. Et sügisest on kooriga
liitunud palju uusi lauljaid, on nendel võimalus
kolmapäeviti käia lisaproovis oma lauluoskust
arendamas. Koostöös Valtu ja Rapla
Vesiroosi koolide lastekooridega on märtsis
tunnid hääleseadja Anu Aimla käe all. Aprillis
on Kaius maakonna lastekooride festival,
millest meie kooril on võimalus esimest korda

osa võtta. Lähim esinemine on lastekooril
Keavas
toimuval
Kehtna
valla
aastapäevakontserdil.
Seega on mitmeid põhjusi, miks lauljad
harjutavad ja õpivad, kuid peamine on siiski
laulurõõm ja ühtsustunne, mis sellisest
koosolemisest tekib.
Hoolimata mudilaseeast, ja ehk just
sellepärast, kestab koori kasvamine ikka
edasi. Nii osalejate arvu, üheks pereks
saamise kui ka lauluoskuse mõttes. Jõudu ja
laululusti selleks kasvuks lauljatele ja
dirigentidele!
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Ametlik

Raieloa andmise kord
alevikes ja külades
Kehtna Vallavolikogu määrus nr 43, 22. jaanuar 2008. a
Määrus kehtestatakse Looduskaitseseaduse § 45 alusel lähtudes
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 punktist 2.
§ 1. Üldsätted
(1) Kehtna valla asulates raieloa andmise tingimused ja kord
(edaspidi kord) määrab kindlaks
Kehtna valla alevikes ja külades
puude raieks loa taotlemise,
vormistamise ning väljastamise
tingimused. Kord ei reguleeri
Metsaseaduse § 3 tulenevaid
juhtumeid, mil puude raiet
teostatakse sama seaduse § 23
kohaselt
§ 2. Mõiste
(1) Korras kasutatakse mõistet
järgmises tähenduses:
1) puu – kasvav puu, mille
rinnasdiameeter (tüve läbimõõt 1,3
meetri kõrguselt) on vähemalt 8
sentimeetrit;
§ 3. Raieluba
(1) Puude raie Kehtna valla
territooriumi alevikes ja külades on
lubatud raieloa alusel.
(2) Raieloa väljastab Kehtna
Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) määratud ametnik
(3) Raieloaga määratakse
kindlaks raie ulatus, tingimused ja
tähtaeg.
(4) Raieloa kehtivus on kuni
üks aasta. Juhul kui tööd selle aja
jooksul ei ole lõpetatud, on võimalik
taotleda loa pikendamist.
(5) Raieluba väljastatakse
tasuta.
(6) Raieluba vormistatakse
kahes eksemplaris raieloa vastaval
vormil, millest üks eksemplar
väljastatakse taotlejale ning teine
jääb vallavalitsusse.
(7) Tuulemurd ja mahalangenud puud, mis takistavad
normaalset elukorraldust ja on
ohtlikud, loetakse eriolukorraks,
mille puhul raieluba tuleb
vormistada kolme päeva jooksul
peale eriolukorra tekkimist.
(8) Raieluba ei ole vajalik
eravalduses olevate viljapuude ja
põõsaste eemaldamiseks või
lõikamiseks.
§ 4. Raieloa taotlus
(1) Raieloa taotleja esitab
vallavalitsusele kirjaliku taotluse ,
kus on näidatud järgmised
andmed;
1) taotleja andmed (nimi,
aadress, esindaja puhul volitus,
kontakttelefon jms);

2) raiutavate puude arv;
3) puude raie põhjus;
4) puu(de) kasvukoht, eravalduse puhul kinnistu aadress;
5) puu(de) raiumise orienteeruv
aeg;
6) raie teostaja.
§ 5. Raieloa taotluse menetlemine
(1) Raieloa taotluse läbivaatamisel vallavalitsuse määratud
ametnik:
1) kontrollib taotluses esitatud
andmete õigsust ning nõuab
taotlejalt vajadusel täiendavaid
dokumente ja selgitusi või kooskõlastusi;
2) otsustab raieloa andmise või
mitte andmise ühe kuu jooksul
taotluse esitamisest arvates;
3) taotluses esitatud valeandmete korral lõpetab taotluse menetlemise raieluba väljastamata;
4) raieloa andmise korral
korraldab vajadusel raiutavate
puude looduses märgistamise.
§ 6. Raieloa andmisest keeldumine
(1) Vallavalitsuse ametnik keeldub raieloa andmisest, kui:
1) raieloa taotlus ei vasta
paragrahvis 4 esitatud nõuetele ja
taotleja ei kõrvalda puudusi talle
selleks antud tähtaja jooksul;
2) tegemist on olulise
tähtsusega põlispuu(de)ga, eripäras(t)e või muul põhjusel väärtusliku (väärtuslike) puu(de)ga;
3) elamu(te) püstitamiseks
täielikult või osaliselt metsastatud
alale säiliks vähem kui 50%
katastriüksusel asuvast kõrghaljastusest või metsast;
4) raiumine kahjustaks
väärtuslikke loodus- ja kultuurmaastikke, rohelist võrgustikku või
rikuks vaateid või oleks muul viisil
vastuolus avalike huvidega.
§ 7. Raie
(1) Puude raiumine, raiese
äravedu ja raiekoha koristamine
toimub raieloa saanud isiku kulul ja
vastutusel. Raiekoha koristamisel
tuleb järgida Kehtna valla
heakorraeeskirja.
(2) Pärast tööde lõpetamist
avalikus kasutuses oleval
territooriumil on raieloa saanud isik
kohustatud kahe nädala jooksul
raiekoha üle andma. Üleandmisel
vallavalitsuse poolt määratud isik,
kas lõpetab raieloa või määrab
tähtaja ilmnenud puuduste

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

VALLAVOLIKOGUS
Vallavolikogu 22. jaanuari istungil arutati, otsustati: kinnitati raieloa
väljaandmise kord valla alevikes ja külades. Tulenevalt vabariigi seadusest
parandati kohalike teede kasutamise eeskirja. Algatati peremehetute ehitiste
hõivamine Ellamaa külas, Lelle alevikus, Paluküla külas ja Eidapere alevikus.
Võeti vastu valla 2008. aasta eelarve mahus 73 580 834 krooni. Valla teenete
märgiga otsustati autasustada Kalju Rahu pikaajalise Valtu Põhikooli
juhtimise ja aktiivse ühiskondliku tegevuse eest ning Tiia Truud Kehtna
valla tegevuse kajastamise eest maakonna ajalehes.

VALLAVALITSUSES
08.01.2008
Vallavalitsus kinnitas Kehtna Rahvaraamatukogu avaliku internetipunkti
eeskirja ning Keava Rahvaraamatukogu vabanenud ametikoha täitmiseks
korraldatud konkursi tulemused. Veebruarikuus alustab Keava raamatukogu
juhatajana tööd Marika Tali. Vaadati läbi ning nõustuti projekteerimistingimuste väljastamisega Linnaalaluste külla elamu, Põllu külla puurkaevu,
Kalbu külla aiamaja elamuks rekonstrueerimiseks. Kinnitati Kehtna Kunstide
Kooli ametikohtade koosseis, alates käesoleva aasta algusest on majja ette
nähtud ka administraatori koht. Sügava puudega isikule määrati hooldaja
ning valiti Kaerepere aleviku Romu I ja Tominga tn 1 kinnistute
detailplaneeringute koostajaks OÜ Valtu Projekt.
12.01.2008
Vallavalitsus nõustus Pae küla Pae mõisa ja Põllu küla Sarapiku-Mäe
kinnistute jagamisega. Anti nõusolek Merivälja Aedlinna Seltsi lastelaagri
korraldamiseks Valtu Spordimajas ning Kooliteatrite Suvekooli
korraldamiseks Linnalauste külas. Kahele raske puudega isikule määrati
hooldajad ning otsustati katta valla eelarvest ühe vanuri pensioni ja
hooldekodu kohamaksu vahe. Vallavalitsus eraldas volikogu sotsiaal-,
tervishoiu- ja noorsootöökomisjoni jaanuarikuu protokolli alusel
sotsiaaltoetusi. Otsustati väljastada ehitusluba Kõrbja küla Kaasiku tee nr
2921033 rekonstrueerimiseks.
29.01.2008
Kinnitati 2008.a eelarveaastaks valla haridusasutustes ühe lapse kohta
tegevuskulu arvestuslik kohamaksumus: üldhariduskoolides 18 120,
kunstide koolis 17 733 ja lasteaedades 37127 krooni. Nõustuti Lelle aleviku
Viljandi mnt 18 elamu ja Kumma küla mineraalväetiste hoidla teenindusmaa
määramisega. Eesti Loomakasvatajate Ühistule väljastatakse kirjalik
nõusolek pullilauda tehnosüsteemide muutmiseks, MTÜle Elupuu
ehitusluba õpilaskodu rekonstrueerimiseks. Projekteerimistingimused
väljastatakse Lellapere-Nurme külla elamu ja abihoone, Lau küla
võrkpalliplatsi, lõkkeplatsi ja metsaraja projekteerimiseks. Vallavalitsus
nõustus Rõue külla puurkaevu projekteerimise ja rajamisega. Vallavalitsus
vabastas korraldusega 20 okupatsioonirezhiimi poolt represseeritud isikut
elamumaa maamaksu tasumisest 200 krooni ulatuses. Lõpetati kahe puudega
isiku hooldus ning nõustuti ühe isiku ajutise hooldusasutusse
paigutamisega. Fotokonkursi „ Kuidas elad koduvald Kehtna” võitjad: I ja
II kohta jagajad Tiina Vaher ja Heino Laiapea saavad 500 krooni ning III
koha omanik Siim Solman 300 krooni preemiat. Esimest kohta
konkursikomisjon välja ei andnud.
Vallavalitsus eraldas raha II klassi ujumisõpetust läbiviiva treeneri
tasustamiseks, Kehtna teatristuudio transpordikuludeks ning MTÜ Rapla
Jalgpalliklubi Atli spordiõppeks. Klubi juures treenivad meie valla noored
jalgpallurid.
kõrvaldamiseks.
§ 8. Haljastuse taastamine
(1) Vallavalitsus võib raieloa
väljastamise kõrvaltingimusena
nõuda raiutavate puude asendamist.
§ 9. Vastutus
(1) Korra rikkuja kannab
vastutust looduskaitseseaduse §
73 sätete järgi.
(2) Korra rikkumise menetlus

toimub vastavalt karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse
seadustiku sätetele.
§ 10. Rakendussätted
(1) Kinnitada avalduse vorm
raieloa taotlemiseks (lisa 1).
(2) Kinnitada raieloa vorm (lisa
2).
(3) Määrus jõustub 01. veebruarist 2008.

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

Tähtis
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Lokuta pritsimehed käisid Saksamaal
sõbrakinki toomas

Pildil on vasakult Mark Denzer, Jürgen Kneip ja Martin Fischer
Kaiserslauterni maakonna Ramsteini vabatahtlikust tuletõrjeühingust.
Nende taga on üks kingitud auto.
KALLE TOOMETI foto
Võimas autokraana ja konteinertõstuk koos
ligemale kilomeetri jäikade tuletõrjeveevoolikutega – sellise kingituse tõi Kehtna valla
Lokuta Vabatahtlik Tuletõrje Selts sõprusmaakonnast Kaiserslauternist. Lisaks loovutasid
Ramstein-Miesenbachi Vabatahtliku Tuletõrje
sõbrad veel teisegi sõiduki – tagaluuk tõstukiga ja katusega veoauto.
Eestis kuuldavasti ainukest nii suurt ja
võimast kraana-autot kasutatakse metsa- ja
rabatulekahjude kustutamisel. Kuna pehmes
soomullas ei pääse tulekoldele sagedasti ligidale,
on vajalik pikka ja tugevat veejuhet – metallist
torusid. Seetõttu on ainulaadse lokutalaste
masina vastu on huvi tundud juba ka riiklik
Päästeamet.

Mõtte peale kinkida Kehtna valda väärtuslik
auto, tulid Ramstein-Miesenbachi Vabatahtliku
Tuletõrje liikmed Martin Fischer ja Mark Denzer.
Viibides koos saksa noortuletõrjujatega kaks
aastat tagasi kuumal ja kuival suvel Eidapere
rahvusvahelises noortelaagris, veendusid nad
rabade ja soode sagedastes põlengutes ning
raskustes sambalaluse turba ja tiheda võsa
kustutamisega.
Kuna 2006.a. jalgpalli maailmameistrivõistluste ajaks Kaiserslauternis vahetati suurelt jaolt
välja sealne tuletõrje masinapark, tegidki meie
sõbrad kohalikule Maavalitsusele ettepaneku
kinkida senised autod sõprusvalda Kehtnasse.
Otsuse tegemine võttis hulka aega, kuna
Saksamaal olid autodele juba ostjad olemas.

Siiski otsustasid kohalik võim ja volikogu teha
sõbrakingitus.
Vajalikku ja kallist kingitust ära toomas käisid
Lokuta pritsimehed: Eno Hermann, Rene Kokk ja
vallavanem Kalle Toomet. Üks päev kulus suure
kraana-tõstukiga töötamise õppimisele. Kohaliku
tuletõrje ülem tunnustas hea meelega eestlaste
taibukust ja kiiret hakkamasaamist keerulise
seadmega.
Sõidukite ärasaatmiseks korraldatud pidulikul
rivistusel kõneles Kaiserslauterni esimene
abimaavanem Gudrun Hess – Schmidt järgmist:
„Meie maakondade vahelised sõprussidemed
saavad tänavu viie aastaseks. Teinekord küsivad
meie inimesed, kas mitte ei piirdu kõik tegevus
ainult poliitikute ja ametnike delegatsioonide
sõitmisega ja pidulike lauakõnedega. Täna me
näeme, et oleme jõudnud hoopis teisele,
soovitud tasemele, praktilisele koostööle
inimeste ja kodanikeühenduste vahel”
Ramstein-Miesenbachi esimene abivallavanem Paul Junker möönas, et eestlased on oma
senise tegevusega võitnud saksa sõprade
usalduse. Esimesed kontaktid kahe valla
vabatahtliku tuletõrje vahel algasid 2003.aastal
ja alates 2005.aastast on Eidaperes korraldatud
igasuviseid rahvusvahelise noortuletõrjujate
laagreid. Kui kaugelt lõuna-Saksamaalt pärit
lapsed ja vanemadki esialgu võõrastasid Eestit
ja Eesti olusid, siis nüüdseks on olukord
vastupidine. Eelolevaks suveks soovivad saksa
lapsed tulla Eidaperesse lausa 25 liikmelise
seltskonnaga. Senised külalised on siinsetest
oludest niipalju head rääkinud.
Kalle Toomet tõdes, et eesti riikliku
päästeteenistuse raske olukord paneb üha
suurema koorma valdade vabatahtlikule
tuletõrjele. Ikka sagedamini kutsutakse
tuleõnnetustele kohe vabatahtlikke. Kehtna vald
on aastaid tegutsenud oma päästeteenistuse
väljaarendamiseks, praeguseks on vallas kolm
tuletõrjekomandot. Turvalisus vallas on
kasvamas.

JAAK VITSUR,
Kehtna valla majandus- ja
arendusnõunik

LASTEAIALASTELE TOIDUTOETUSE TAOTLEMINE
Käesolevast aastast hakkab kehtima uus kord.
Tuleb esitada avaldused kolm korda aastas
lasteaeda. Avaldusel peab olema kirjas pere
suurus, sissetulekute suurus ja loomulikult ka
taotleja ning lapse nimi. Tihti on sellised
avaldused, et allkirja järgi on raske mõistatada,
kellele taotletakse toetust.
Palun vaadake ka “Kehtna valla sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korda” valla
koduleheküljelt..
Toidutoetuse saamiseks palun esitada
avaldused alljärgnevalt:
01. märtsiks, see tähendab veebruarikuu
jooksul lasteaeda,
selle alusel võib määrata toetuse kuni
juunikuu lõpuni.

01. septembriks, augustikuu jooksul, et
saada toetust aasta lõpuni
01. detsembriks, novembrikuu jooksul, et
saada toetust 2009.a. I kvartalis
01. märtsiks, veebruarikuus, et saada toetust
kuni juuni lõpuni
01. septembriks, augustis, et saada toetust
2009.a. lõpuni.
Seega on vaja igal aastal kirjutada avaldused
lasteaeda augustis, novembris ja veebruaris.
Palun ärge unustage seda teha, sest Kehtna
Vallavalitsuse määrus nr. 3; 03.05.2001 “ Kehtna
valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste
vastuvõtu ja väljaarvamise kord” p.15, lõige 2
lubab lapse lasteasutusest välja arvata, kui

lapsevanem ei ole tasunud arveid kahe kuu
jooksul.
Vallavalitsusse palun neid avaldusi mitte tuua,
seda teeb lasteaia juhataja või tema poolt
volitatud isik. Avaldused kooskõlastatakse
hoolekogus. Lõpliku otsuse teeb Kehtna
Vallavalitsus.

MARE KÄPP,
sotsiaalnõunik
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Oluline

LUGUPEETUD KEHTNA VALLA ELANIK
Kehtna Vallavalitsuse poolt moodustatud valla üldplaneeringu koostamise komisjon korraldab piirkondlikud (kantide)
koosolekud, et ühiselt hinnata piirkonna väärtusi, määrata kindlaks arengusuunad ja maakasutustingimused ning võimalused
kohapealsete murede leevendamiseks.

Koosolekute ajad ja kohad:
Ingliste piirkond
esmaspäev, 04. veebruar
Eidapere-Lokuta piirkond teisipäev, 05. veebruar
Kehtna-Keava piirkond kolmapäev, 06. veebruar
Kaerepere piirkond
esmaspäev, 11. veebruar
Lelle piirkond
teisipäev, 12. veebruar
Järvakandi piirkond
kolmapäev, 13. veebruar
Kõik koosolekud algavad kell 18.00

Ingliste Rahvaraamatukogu
Eidapere Kultuurikeskus
Kehtna Klubi
Valtu Seltsimaja
Lelle Rahvamaja
ASTO aiand, Ahekõnnu küla

Esialgselt on kavandatud valla alevike ja külade jagunemine piirkondade (kantide) vahel järgmiselt:
Ingliste piirkond: Ingliste, Lau ja Pae küla
Eidapere-Lokuta piirkond: Eidapere al-k, Lokuta, Haakla, Koogiste, Kõrbja, Saarepõllu, Mukri, Reonda, Ellamaa ja Kenni küla
Kehtna-Keava piirkond: Kehtna ja Keava alevik, Käbiküla, Metsaääre, Koogimäe, Linnaaluste, Kehtna-Nurme, Nadalama, Ohekatku, Rõue, Hiie,
Vastja, Kalbu, Laeste, Kärpla, Lellapere, Sooaluste, Lellapere-Nurme, Saksa (?) ja Põrsaku (?) küla
Kaerepere piirkond: Kaerepere alevik, Hertu, Kaerepere, Valtu-Nurme, Kumma, Saunaküla, Saksa (?) ja Põrsaku (?) küla
Lelle piirkond: Lelle alevik, Palasi, Lalli, Paluküla, Kastna ja Põllu küla
Järvakandi piirkond: Ahekõnnu, Nõlva ja Selja küla

Küsimustik arutamiseks piirkondade
(kantide) koosolekutel
Üldplaneeringu koostamisel on oluline teada ja
arvestada kohalike elanike vajadusi, soove,
ettepanekuid ning kohapealseid võimalusi nende
elluviimiseks.
Üldplaneeringu koostamise komisjon soovib
piirkonna elanikelt saada vastust järgmistele
küsimustele:
1. Millised on teie arvates piirkonna
väärtused, mida peaks hoidma ja edasi arendama?
2. Kas need väärtused annavad piirkonnale
oma näo, mille poolest piirkond erineb valla ja
maakonna teistest piirkondadest?
3. Sotsiaal-kultuuriline keskkond
*Kus toimuvad suuremad rahvaüritused
(maakonna-, valla- või külaüritused) ning kas
piisab senistest kooskäimiskohtadest? Kuidas on
kooskäimiskohtade seisukord? Kas oleks tarvis
rajada/arendada välja/planeerida maa-alad küla
(kandi)keskuste platside tarvis (rahvamaja, kiik,
muruplats, lõkkekoht jne)?
*Kas koolide, lasteaedade seisukord on rahuldav? Mis suunas toimuvad arengud? Kus
toimuvad huviringid? Noorte vaba aja veetmise
võimalused? Kas on tarvis planeerida täiendavaid maid haridusasutuste tarvis?
*Mis suunas peaks arenema kohalik arstiabi?
Apteek?
*Mis seisukorras on kirikud? Kas neid peaks
säilitama/renoveerima?
*Mis võimalused on vaba aja veetmiseks?
Kas Kehtna vallas leidub piisavalt vahendeid
sportimiseks (spordisaalid, palliplatsid, jooksu-,
matka-, suusa-, looduse õpperajad, krossirada)?
ATV probleemid? Kuhu ja milliseid spordiatraktsioone oleks tarvis planeerida?
*Mis tasemel on sotsiaalsed tugiteenused?
Kas on vajadus vanurite päevakeskuse järele?
Millised on abivajajate peamised probleemid?
*Millised inimesed elavad Kehtna vallas
(konkreetses kandis)? Kui palju võiks külades/
kantides tulevikus inimesi elada? Kas on võimalik
võidelda rahvastiku väljarände vastu? Milline on

vajadus uute elamupiirkondade vastu?
*Kuidas tõstat turvalisust? Kus asuvad
kriminogeensed paigad?
*Mis tasemel võiks teha koostööd ümberkaudsete valdadega/keskustega (Rapla, Järvakandi, Vändra, Märjamaa)?
*Millised alad võiks määrata miljööväärtuslike hoonestusalade hulka?
4. Looduskeskkond
*Kus asuvad looduskaunid kohad ja väärtuslikud paigad? Loodusest tulenev turismipotentsiaal? Millised looduslikud paigad tuleb
kindlasti säilitada ning keelustada arendus- ja
hoonestustegevus?
*Kus asuvad peamised jääkreostusobjektid?
*Kus asuvad reostatud ja koledad paigad?
*Mis on peamised keskkonnaprobleemid?
*Kas piirkonnas paikneb inimesele või
loodusele kahjulikke mõju allikaid?
*Kas esineb probleeme müra, haisu, lõhna,
tahma, auru vms?
*Kus võiksid paikneda suusa-, matka-, puhke-, looduse õpperajad? Kus võiksid paikneda
pikniku- ja puhkepaigad ning supluskohad?
*Kas oleks tarvis võtta mõni loodusobjekt
kohaliku/riikliku kaitse alla?
*Kus asuvad väärtuslikud põllumaad, mis
oleks tarvis säilitada?
*Kus asuvad peamised rohelise võrgustiku
konfliktalad (õnnetused metsloomadega
maanteedel)?
*Millistel aladel oleks tarvis teostada
maaparandust? Kuivendusprobleemid?
*Milliseid vigu võiks vältida hoonestuse
planeerimisel, vaadeldes erinevaid näiteid
naabervaldadest ja mujalt Eestist?
5. Majanduskeskkond ja infrastruktuur
*Mis tüüpi ettevõtted võiksid tegutseda
Kehtna vallas/konkreetses kandis? Mis
oskustega tööjõudu leidub Kehtna vallas? Kas
peaks juurde looma kohapealseid töökohti?
*Kuidas elavdada majanduselu?

*Mis tasemel võiks teha koostööd ümberkaudsete valdadega/keskustega (Rapla, Järvakandi, Vändra, Märjamaa)?
*Millised tootmisettevõtted võiksid piirkonnas tegutseda? Kus asuvad sobivad maad
uute tootmisettevõtete rajamiseks?
*Millised on senised tootmisettevõtete
probleemid?
*Mis tüüpi äri- ja teenindusalasid oleks tarvis?
Kus need võiksid asuda?
*Kui suurt rõhku peaks panema põllumajanduslikule tootmisele? Kus võiksid paikneda
põllumajandusettevõtted?
*Millised on võimalused turismi arendamiseks (looduslikud eeldused, vaatamisväärsused, atraktsioonid/teenused, majautus,
toitlustus, parkimine) ning millistele sihtgruppidele võiks teenuseid suunata (noored/
vanad, sise-, välisturistid)?
*Millistesse valla osadesse võiks koonduda
elamine, töötamine, puhkamine ja sportimine,
tootmine, äri- ja teenindus, põllumajandus ning
millised looduslikud paigad tuleks säilitada
puutumatult?
*Mis seisukorras on teed/tänavad? Millised
teed tuleks asfalteerida või viia mustkatte alla?
Kuhu võiks rajada uued kergliiklusteed? Kus on
vajadus tänavavalgustuse järele?
*Mis suunas võiks arendada ühistransporti?
*Mis seisukorras on jäätmemajandus? Kas
on probleeme prügilatega? Kas on tarvis rajada
piirkondadesse oma jäätmekäitluskeskused?
Ohtlike jäätmete kogumispunktid?
*Kus paiknevad tuletõrje veevõtukohad?
Vajadus täiendavate tuletõrje veevõtukohtade
järele?
Loomulikult on teretulnud kõik ülalpool
mainimata probleemid, mis on seotud piirkonna
arengu tingimustega ja neid määrava
üldplaneeringu koostamisega.

Üldplaneeringu
koostamise komisjon

MAAREFORMIST
Tabeli veerus „Registreeritud maa” on nende
maaüksuste pindala, mis on kantud
maakatastrisse, veerus „Reg.-ta maad” on see
maa, millel ei ole veel omanikku. Ka meie vallas
on 4728 ha nn reformimata maad, millest osa on
riik jätnud oma maareservi.
Õigustatud subjektidele on tagastatud kokku
20145 ha endiste talude maadest. Tagastamine
on lõpetatud, sest maa on tagastatud kõigile, kes
seda soovisid. Taluseaduse alusel või hoonete
juurde on ostueesõigusega erastatud 5320 ha.
Vaatamata korduvatele meeldetuletustele ei ole
mitmed hoonete omanikud tellinud neile
võimaldatava teenindusmaa mõõdistamist. See
ükskõiksus võib viia olukorrani, et riik jätab
hoonete aluse maa riigi omandisse ja hoone
omanikul tuleb riigiga sõlmida hoonestusõiguse
leping. Tasub veel meelde tuletada, vallasvarana
olevaid hooneid ei saa müüa ega kinkida.
Enampakkumise teel on riigilt ostetud 973 ha;
erastatud on vaba põllumajandusmaad 1470 ha
ja vaba metsamaad 962 ha.
Riigi omandisse on vormistatud 16968 ha,
millest valdav enamus on metsamaa.
Põllumajandusmaast kuuluvad riigile Kehtna
alevikku ümbritsevad sõjaeelse Kehtna Kõrgema
Kodumajanduskooli põllud, millised on antud
Põllumajandusministeeriumi ning Haridus- ja
Teadusministeeriumi
hallata.
Põllumajandusministeeriumi halduses olevat

Maareform, eelarve
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Maareform Eestis on kestnud juba 16 aastat, kuid sellele pikale ajale vaatamata ei ole veel see töö
lõppenud. Ülevaate maareformi käigust maakonnas seisuga 31.12.2007 annab alljärgnev tabel.
Registreeritud maa
Juurdekasv 2007
Reg.-ta maad
Pindala
Omavalitsus
kokku
Arv
Pindala
% Arv Pindala % Pindala %
Juuru
15 240,1
1 522
13 242 86,9 109
553
3,6
1 999 13
Järvakandi
483,3
308
317 65,5
2
2,4
0,5
167 35
Kaiu
26 105,9
1 583
21 927 84,0
39
290
1,1
4 179 16
Kehtna
50 730,2
3 646
46 002 90,7
92
253
0,5
4 728
9
Kohila
23 019,9
6 812
17 568 76,3 380
640
2,8
5 452 24
Käru
21 491,2
775
19 180 89,2
13
50
0,2
2 312 11
Märjamaa
87 162,0
6 632
72 483 83,2 281
434
0,5 14 679 17
Raikküla
22 420,0
1 745
18 104 80,7
48
332
1,5
4 316 19
Rapla
24 336,9
4 527
19 069 78,4 264
962
4,0
5 268 22
Vigala
26 981,3
1 951
23 114 85,7 121
339
1,3
3 868 14
Raplamaa

297 970,8

29 501

251 004 84,2 1 349

maad kasutab rendilepingu alusel Kehtna Mõisa
OÜ. Eelmise aasta lõpul otsustas ministeerium
tema halduses oleva maa enampakkumise teel
müüa. Kuna Kehtna ümbruses puudub aleviku
tulevaseks arenguks vajalik maa, taotles
vallavalitsus ministeeriumilt valla omandisse
aleviku lääneserval asuvad 3 maatükki
kogupindalaga 11,4 ha. Vallavalitsuse taotlusele
vastas ministeerium keeldumisega.
Valla munitsipaalomandina on katastrisse
kantud 165 ha, see töö jätkub. Valla omandisse
on vaja vormistada kõigi vallale kuuluvate teede

3 855

1,3

46 967

16

maa.
Maa-ameti poolt on vallale antud ülesanne
lühikese aja jooksul teha mahukas töö omanikuta
maade kaardistamisel koos soovitusega, millised
maatükid riik peaks esmajoones tsiviilkäibesse
välja pakkuma.
Peame veel kord tagastatud maade omanikele
meelde tuletama, et vallavalitsusest on paljudel
välja võtmata teile kuuluva maa katastriplaanid
ja piiriprotokollid. Jääb selgusetuks, kuidas saate
ilma nende dokumentideta oma vara valitseda.
Maakorraldusteenistus

KEHTNA VALLA 2008.a. eelarve
Kinnitatud 22.jaanuar 2008

TULUD

KAEVUPROGRAMM
Siseministeerium algatas nn kaevuprogrammi,
mis on mõeldud hajaasustusega külade elanike
veevarustuse parandamiseks. Programmi
kohaselt saavad majapidamised, kus kaev
puudub või pole selles piisavalt vett taotleda
riigilt toetust uue kaevu rajamiseks. Kaevu
rajamise kuludest katavad võrdselt kolmandiku
riik, vallavalitsus ja kaevu saaja.
Asjast huvitatud elanikel tuleb vastav
avaldus esitada hiljemalt 22. veebruariks
vallavalitsusele. Avaldusele lisada koopia
kinnistu plaanist, kuhu on märgitud kavandatud
kaevu asukoht.

3000
3030
320
322
381
3825
3823
350/352

322

2008.a.
Üksikisiku tulumaks
34 100 000
Maamaks
2 510 000
Riigilõiv
125 000
Laekumised majandustegevusest
3 198 080
Materiaalsete ja immat. varade müük
700 000
Ressursimaks
140 000
Eespool nimetamata tulud
60 000
Toetus riigilt
22 433 000
toetus riigieelarvest valla eelarvele
6 290 000
296 500
s.h. puudega inimeste hooldus
koolitoiduks
822 300
toimetulekutoetus
804 000
sotsiaaltoetuste arendamine
275 000
valla teedele
3 359 000
hariduskuludeks
10 563 000
koolieelsete lasteasutuste toetus
319 700
Arveldused teiste valdadega
880 000
Aasta algusejääk
1 885 820
Aasta algusejäägist sihtotstarbeline
7 548 934
Kokku tulud
73 580 834
Tulude eelarve

73 580 834
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KULUD

Eelarve

2008.a.
eelarve
H AR ID US
36 131
H aldus
614
L ASTEAIAD
8 976
Kehtna
5 391
Val tu
1 323
1 059
Eidapere
Inglis te
882
K oolieelsete last easut uste toetus(riiklik)
319
K OOLID
9 355
Kehtna
3 233
2 134
Val tu
Lelle
1 221
2 766
Eidapere
R iiklik koolilõu na toetus
822
H ariduskuludeks(riiklik)
10 563
990
Õpilastransport
K unstid e kool
1 499
H aridusü ritu sed
166
49
H aridus projektid
T äiend õpe
94
25
K oolisport
Valla ühendat ud last ekoor
69
Eraldised KOVi-dele haridusteenuste eest
2 868
H ariduse reservfond
37
K ULTUUR
4 929
R AAM ATUKOGUD
2 192
Kehtna
505
Keava
311
530
Val tu
Lelle
260
340
Eidapere
Inglis te
244
R AH VAM AJAD
1 970
318
Kehtna
Val tu
326
184
Lelle
Eidapere
1 139
Valla ajaleht
110
Kult uuriüritused
361
s.h. maakonna arengufondi ühisüritused
kultuuripr ojekti d
295
08107 Noorso otöö ja noortekeskus
SPOR T
4 641
Valtu Spordimaja
3 530
s.h. Valtu Pk võimla rent
270
M aako nna-ja valla spordiüritused
156
Spordiklubid
255
Paluküla Puhke- ja Spordikesku s
358
R askejõu stiku maja
341
SOTSIAALHOOLEKANNE
5 618
H aldus
547
K oduteenused
515
Päevakeskused,lastekaitse
530
s.h. Lastekes kus Kehtnas
86
Keava Videvik
32
Kehtna Eakate j a invakeskus
44
Lelle "Hõbene"
21
Ingliste Eakate klubi
10
Kaerepere Eakate keskus
16
Eidapere "Kuldne"
16
Laste töölaagrid
145
Lastekaitse,l aagrid - osalus projektides
158
K albu Hooldekodu
1 004
M uud hooldusasutused
276
Lok uta rühm ak odu
175
Eidapere õpilaskodu
31
Puuetega inim este tugikeskus
70
T oimetulekut oetus
1 041
Sotsiaalt oetuse ja - teenuste
287
korraldamiseks,arendamiseks( riiklik)
Puudega inimeste hooldus ( riiklik)
409

260
920
530
050
645
155
980
700
255
260
125
190
680
300
000
440
105
485
620
400
000
105
100
000
980
405
485
095
200
510
200
915
405
920
890
980
615
000
200

970
235
000
000
720
000
515
000
807
420
770
620
600
750
000
000
100
000
500
110
560
640
200
000
200
000
871
922
654

M uud eraldised
s.h. Las terikaste perede ühendus
Raplam aa kutsehaigete ühing
Usaldustelefon
Sünnitoetus
Beebik ool
I klassi ranitsatoetus a`2000
T öövihikute toetus(gümnaasium)
Jõulupakid
L asteaia laste toidutoetus
K ooliõp ilaste toidutoetus
(kutsekoolid,güm naas ium )
M AJANDU S ja KESKONNAKAITSE
M AJANDU S
H aldus
M aako rrald us
Ü ld-ja detailplaneerimin e
T änavavalgustus
s.h.rem ondi-ja hooldetööd
energiakulu
H eakord
s.h. Kehtna
Keava
Lelle
Ingliste
Kaerepere
Lokuta,Eidapere
Valla üldheakord
K almistud
T eed
Elektrikäit vallas(Oom)
Elamumajandus
Valla varahaldus
H eitvee käitlu s
Veevarustus - AS Matsalu Veevärk
Soojamajandus
K ESKKONNAKAITSE
Kes kkonna haldus
Loodus- ja k eskkonnahoid
Avalikud veekogud,pargid,looduskaitse
objektid
Külade projekt
Konkurss" Kaunis kodu"
Ökovallad
Veterinaarteenistus ja reokollete likvid.
M ED IT SIIN
R apla Haigla Am bulat. kom munaalkulud(ROLotsus)
Valla tervis enõukogu
Kindlustam ata isik ute arstiabi, perearsti
k om .kulude osaline kate
Psühholoogia teenistus
Logopeedi k ulud(Eidapere)
Logopeedi k ulud(Kehtna,Valtu)
VALITSEM IN E
Vallavolikogu
Vallavalitsus
Valla rek laam,esinduskulud
Om avalitsuste liikmemaks ja ühistegevus
K OR RAKAIT SE
Päästeteenistus
Politsei
Videovalvesüsteemi hooldus
R ESER VFOND
Valla üldreservfond
Investeeringute reserv
Osalus projektides
Pedagoogiline reservfond
L AENUD
Laenu tagasim aksm ine krediidiasutustele
Intressi tasum ine k rediidiasutustele
K ASSAT AGAVAR A

201 590
5 000
5 225
5 000
173 765
12 600
128 710
59 420
140 000
100 000
10 085 660
9 043 335
700 000
447 000
445 700
1 297 280
847 280
450 000
1 142 515
132 475
10 000
47 915
6 000
83 930
109 835
752 360
154 060
3 777 830
94 510
129 580
250 000
550 860
54 000
1 042 325
415 930
276 000
163 265
142 000
9 000
14 230
21 900
568 525
75 000
40 000
50 000
80 920
137 980
184 625
5 405 005
395 000
4 683 105
76 000
250 900
822 455
634 035
10 000
178 420
1 205 897
650 610
146 125
168 795
240 367
3 957 010
3 480 615
476 395
215 000
73 580 834

Jäätmed
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Kuhu panna jäätmed?
Tagatisrahaga pakendid
saab viia raha eest taara vastuvõtupunkti või nt
suuremate kaupluste juures asuvatesse
automaatidesse.

Segapakendid
*plastnõud ja -karbid
*jogurti-, ketshupi- ja majoneesipuirgid ja topsid
*kiled ja kilekotid
*majapidamistoodete pakendid
*pesupulbripakendid, pesuvahendite pudelid
*toidukile
*katkine taara
*õllepudelikorgid
*vorstide ja juustude ümber olev
plastikpakend
*vahtplastist toidualused
*shampoonipudelid
*piima ja mahla purepakendid
*plekist konservikarbid
*mitteohtlikud ja kuivad kodukeemia
plastmassist pudelid pakendikonteinerisse,
ohtlike ainetega reostunud pudelid aga ohtlike
jäätmete kogumispunkti.
Kui tegemist on puhta klaasist, metallist,
plastist pakendiga, mida ei saa raha eest tagastada, tuleb see panna pakendikonteinerisse. Aga
näiteks õline ja kalajäänuseid sisaldav sprotikarp
tuleb panna segajäätmete hulka. Selliste
määrdunud pakendite taaskasutamine on tõsine
probleem. Kui aga pakend on kergesti loputatav
(näiteks piima- ja jogurtipakendid), tuleks need
ära loputada ja panna pakendijäätmete hulka. Kui
aga pesemine on raskendatud ja ei saa solki
kanalisatsioonist alla lasta, tuleb määrdunud
pakend panna segaolemejäätmete konteinerisse.
Pakendijäätmed saab elanik ära anda tasuta.

Ohtlikud jäätmed
(patareid, akud, vanad värvid, kemikaalid jne.)
tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti või
jäätmejaama. Elanik saab need ära anda tasuta.

Romusõidukid
tuleb viia autolammutustöökotta (romulasse).
Kui sealt saadud lammutustõend esitada
autoregistrisse, siis kustutatakse auto registrist,
ilma sellise tõendita aga autot arvelt maha ei
võeta.

Vanad ravimid
tuleb viia tagasi apteeki või ohtlike jäätmete
kogumispunkti.

Ehitus- ja lammutusjäätmed
Soovitav on koguda eraldi puit-, metall- ja
püsijäätmed ning muu ehituspraht. Need tuleb
viia jäätmejaama või üle anda jäätmekäitlejale.

Segaolmejäätmed
*peegli- ja klaasikillud
*kodumajapidamises väheses koguses
tekkinud kasutatud toiduõli võib panna
olmeprügikonteinerisse, kui seda tekib aga
suures koguses, näiteks üle 200 liitri korraga,
tuleb see koguda eraldi ja anda käitluseks üle
jäätmekäitlejale.
*juuksed
*kasutatud paberkäterätid ja -taskurätikud
(võib panna ka biolagunevate jäätmete hulka)
*leiva- ja saiakoti klõpsud
*vanad, räbalad riided
*jalanõud
*tavalised elektripirnid (säästupirnid
kuuluvad ohtlike jäätmete hulka)
*laste mähkmed
*kassiliiv
*vatt
*katkised nõud (potid, pannid, taldrikud)
*tuhk (jahtunult)
*pastakad ja viltpliiatsid
*remonditarbed (kasutatud pintslid,
värvirullid, kipsplaadi tükid)
*määrdunud paber- ja papijäätmed, mis ei
sobi vanapaberikonteinerisse (määrdunud
munarestid, saiakeste paberkotid)
*määrdunud või vettinud paber ja papp
*kasutatud pabernõud
*paber, mis sisaldab muud materjali

Paberi- ja papijäätmed
*ajalehed, ajakirjad, kataloogid
*reklaammaterjal
*vihikud, kaustikud
*trükiga ja puhas kirja- ja joonistuspaber
*ümbrikud, ilma kaaneta raamatud
*pappkastid ja -karbid, jõupaber ja
jõupaberist kotid
*paberkotid
Elanik saab paberi- ja papijäärmed ära anda
tasuta. Neid võib põletada ka kodus ahjus.

Biolagunevad jäätmed
*tahked toidujäätmed
*munakoored

*kasutatud majapidamispaber ja
pabertaskurätikud
*teekotikesed, kohvi- ja teepaks koos
filterpaberiga
*riknenud puu- ja juurviljad
*puuoksad, põõsaoksad
*hein
*puulehed
Biolagunevate jäätmete hulka ei sobi vedelad
jäätmed, rasvad ja toiduõli, mis ei lagune või
saastavad komposti.
Momendil Kehtna vallas ühtegi
biolagunevate jäätmete konteinerit veel ei ole.
Lähiajal on plaanis panna üks konteiner Kehtna
Jäätmejaama (vana katlamaja taga). Kellel on aga
võimalus, võib biolagunevaid jäätmeid ka ise
komposteerida.

Avaldame veelkord paberi- ja
pakendikonteinerite 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 juures1,5; 3
Ingliste küla, Rapla TÜ kaupluse juures0,8;1,5
Keava, Kivitee 1, Rapla TÜ kaupluse juures1,5
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
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Arvamus

Korraldatud jäätmeveost Kehtna vallas
Jäätmeveo konkurss
1. MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehooldusekeskuse
juhatus korraldas Kehtna vallas olmejäätmete
veo konkursi. Konkursi tulemusena osutus
väljavalituks AS Ragn-Sells. MTÜ Kesk-Eesti
jäätmehoolduskeskus sõlmis võitjaks tulnud
ettevõttega lepingu, milles on ära määratud, et
AS Ragn-Sells on omandanud järgnevaks
kaheks aastaks ainuõiguse osutada teenust
Kehtna vallas segaolmejäätmete äraveol (valla
vaatleja 22. dets 2007)
2. AS Ragn-Sells “määrus” 17.01.2008.a. 1.2.1/
87 “ainuõiguse kehtivuse perioodil 01.02.2008 31.01.2010 teostab olmejäätmete vedu Kehtna
vallas asuvate füüsilistele j a juriidilistele isikutele
üksnes AS Ragn-Sells. Ülej äänud jäätmevedajad
kaotavad alates 01.02.2008 õiguse Kehtna vallas
olmejäätmeid kogudaja vedada.
NB Korraldatud jäätmeveoga loetakse
automaatselt liitunuks kõik jäätmevedajad ning
lepingu sõlmimata jätmine jäätmevedajat jäätmeveost ei vabasta. Vabastuse jäätmeveoga liitumisest saab anda üksnes Kehtna Vallavalitsus,
klientidel, kes ei ole jäätmeveotingimuste täpsustamiseks AS Ragn-Sells enne 01.02.2008 ühendust võtnud, alustatakse graafikujärgseid tühjendusi eelpoolnimetatud miinimumpaketi alusel.
Mis puutub sellesse, et MTÜ Kesk-Eesti
jäätmetehoolduskeskus on sõlminud AS RagnSellsiga lepingu, milles on määratud, et viimane
on omandanud kaheks aastaks ainuõiguse
osutada teenust Kehtna vallas (ja veel 4 vallas ja
ühes alevis) s.o kõik juriidilised ja füüsilised isikud
on müüdud koos oma pangaarvete ja rahakotikestega käsutamiseks AS Ragn-Sellsile 2 aastaks
viimase poolt kindlaks määratud tingimustele
Ülalmainitud leping on vastuolus Asjaõigusseadusega. Seetõttu on see orjalepingjuba
algusest peale kehtetu.
Samuti ka jäätmekäitluslepingud, Isegi siis,
kui nad on kliendi poolt allakirjutatud, sest lisa 1
kohaselt eelpoolmainitud lepingu aluseks on
jäätmekäitlejale tähtajalise ainuõiguse andmine
korraldatud jäätmeveoks kliendi asukoha piirides.
Pole lepingu alust, pole ka lepingut.
Võrrelge nüüd järgmist näidet (väljamõeldud).
Hulgiladude kett Super-Neto sõlmib Kehtna uue
poega lepingu, et kõik Kehtna elanikud peavad
ostma kaupu ainult ülalmainitud poest, poe
hindadega j a sortimendis. Ülejäänud kauplused
kaotavad õiguse kaupade müügiks. Kaupade
mitteostmisel uuest poest tuuakse kaubad koju
ja esitatakse arve inkassoks.

Jäätmeveo hinnad
Vallavalitsus teatab Valla Vaatlejas (22. dets
2007): “Ja mis kõige tähtsam - tänu sellele konkursile on langenud jäätmeveo teenuse hinnad”
Kas see on nii? Nähtavasti eeldas vallavalitsus vaikselt, et veohinnad jäävad 2 aastaks
samaks. See pole nii.
1) AS Ragn-Sells tüüptingimused: Jäätmekäitlejal on õigus muuta hinnakirja ühepoolselt,
teavitades sellest 30 päeva ette.
2) Jäätmekäitlusleping Nxxx lisa: teenustasu
suurendatakse koos MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskusega. As Ragn-Sells tõstab 1-2 kuu
möödudes hindu 2 korda, aasta lõpuks 3 jne, piire
ei ole.

Õhu vedu
Ragn-Sells lepingul on kaasas jäätmete äraveo

Korraldatud või mitte?
graafik kuni 2008 aastalõpuni kindla sagedusega.
Vastavalt graafikule tuleb auto järgi. On kast
pooleli täis, kallatakse tühjaks. Arve tuleb täie
eest. Kui kast tühi, tuleb arve ikkagi (rent,
läbisõit). Selline graafik võimaldab teostada ka
sundliitumist.

Prügikastide rentimine, ostmine
(eramajades)
As Ragn-Sells teatas (kliendiinfo): nõukogude aegsed kastid ei kõlba. Tuleb osta või
rentida uued. Keskmise kasti rentimine kuus 55
kr, ostmine 1416 krooni. Kasti renditasu on
röövellik. Kasti kasutusajaks on võetud 2,2 aastat
(aeg täieliku kulumiseni). Peale seda aega jookseb
rent 100% rendile andja kasuks (automaatne
hinna tõstmine).
Prügikastid tuleb anda peredele tasuta. Need
peavad olema suuremad (800 l), mida tühjendatakse 1-2 korda aastas tellimise peale. Kasti
tühjendus on muidugi tasuline. Milleks neid
kaste tühjendada 24 korda aastas, kui saab hakkama 1-2 korraga praeguste hinnatingimuste
juures? Nähtavasti tahab AS Ragn-Sells
investeerida oma prügiveo ketti elanike rahaga,
see on alatu.
-Olmejäätmete äravedamise mahtude
vähenemine AS Ragn-Sells interpretsioonis.
1. Jäätmekäitluslepingus on pakutud
majapidamistes tekkivatest jäätmetest äravedu
järgmiselt:
1) Olmejäätmete vedu ~15 - 20%
2) Suuremates asulates
a)paber, papp 2 - 3%
b )suurjäätmed (mööbel) 2 - 3%
e )biolagunevad jäätmed 10%
keskeltläbi ~32%
2. Ülaltoodud leping ei hõlma järgmiste
jäätmete äravedu
1) Eraldi konteineritesse kogutavad
pakendijäätmed 45- 50%
2) Aia ja haljastusjäätmed, ehitus ja lammutusjäätmed, vedeljäätmed, ohtlikud jäätmed
(värvid, patareid), elektroonikajäätmed,
ülejäänud. Kokku 18%
1) Kui varem veeti ära 32 +50 =82%
jäätmetest, siis uue korralduse järgi asulatest 32,
eramajadest kuni 20 %. Kes veab ära eraldi
konteineritesse kogutavad jäätmed (50%
üldmahust)?
Samuti keeldub AS Ragn-Sells ohtlike
jäätmete veost.
Kokku väheneb äraveetavate jäätmete hulk

võrreldes endise olukorraga 2,56 korda.
Milleks mulle selline teenindaja, kui klient peab
ära vedama 80 - 68% jäätmete üldmahust? Me ei
vaja prügiveo diktaatorit, kes meile omam äärusi
jagab vaid normaalset jäätmeveo firmat, kes meil
jäätmed ära veab vähemalt 90%. Iga kingsepp
jäägu onia liistude juurde. Seetõttu lugupeetud
härra Kehtna Vallavanem, kasutage oma
eelpooltoodud õigusi ja vabastage meid sellest
jäätmeveoga liitumisest, mida pakub AS RagnSells, sest see pakkumine ei vasta korraldatud
jäätmeveo eesmärgile, et lõpeks metsaaluste j a
teeäärte reostamine (Valla Vaatleja) Ei ole olemas
seadust, mis määraks, et Kehtna vallas peab
jäätmete äraveoga tegelema AS Ragn-Sells.
Sellel firmal on üleriigiliselt halb maine.
Ikkagi jääb probleem, kes veab ära sorteeritud
prügi ja kuhu veab. Asulates äravedu teatud
määral toimib, kuid eramajades mitte.
Keskkonnaminister tõdes (Postimees 28.
jaanuar 2008): “Tegelikult on ju ikka veel nii, et
prügikaste ei tühjendata piisavalt sageli, kõikjale
ei jõuta lihtsalt teenindama, prügikastid ajavad
üle ääre” See toimub linnades ja asulates.
Tammkivi teatas, et on alanud nädalaks kokku
kutsunud taaskasutuskeskuse esindajad, et
uurida, mille taga probleemid seisavad. Nüüd, kui
jäätmete vedu peab toimuma täie hooga!
Keskkonnaministeerium valmistas seda asja ette
alates 2004 aastast.
Kas Eestis on olemas tehased, kes valmistavad sorteeritud jäätmetest tooteid, kas nad on
suutelised kogu laekuvat jäätmete mahtu läbi
töötama? Ilma selleta on sorteerimine mõttetu.
Inimesed sorteerivad j a pärast läheb kõik
prügimäele.
Selge on see, et asi on läbi kukkunud.

Ettepanekud
1. Kõigepealt on vaja see üritus aastaks edasi
lükata. Seda tuleb teha selgelt, et poleks kahtepidi
mõistmist.
See, et keskkonnaminister süüdistab kohalike
omavalitsuste juhte, asja paremaks ei muuda.
Küsimus puudutab sorteeritud jäätmete äravedu
töötlevasse tööstusse.
2. Kindlustada olemasolev tase jäätmete
äraveol. Kuhugi peab see prügi ju minema.
3. Eramajades saab lahendada sorteerimise
järgnevalt: tuleb anda igale eramajale tasuta 3x800
I prügikasti tühjendusega 1 kord aastas.
Olmeprügi vedu tasuline, ülejäänud tasuta.

HELMUTH HOLM

Politsei

POLITSEITEATED
*17.10 kell 21.30 kuni 17.12.2007.a. kella 18.00ni on sisse tungitud ukselukkude lõhkumise teel
Kastna külas asuvasse talu- ja kõrvalhoonesse
ning varastatud kaks veepumpa, elektriline
trimmer, austria päritolu käsivikat, kaks 10 l ämbrit
seinavärvi, kaks trumlil 50m pikendusjuhet.
Varaline kahju 10560 krooni.
*8.12.2007 kella 15.00 paiku andis uksekella
ja sisenes Kehtnas Kooli tänaval asuva maja
korterisse võõras noormees, kes surus jõudu
kasutades vanema mehe maha ja võttis taskus
olnud rahakotist ära 116 krooni sularaha ning
seejärel lahkus.
*22.12.2007 kella 02:30 paiku parempoolse
ukseklaasi lõhkumise teel tungiti sisse Kaerepere
alevikus pargitud sõidukisse VW Transporter ja
varastati autoteler. Varaline kahju 2000 krooni.
*26.12.2007. a kell 12.30 - 28.12.2007 a kell
14.15 on Lau külas talu aita sisse tungitud
rippluku kinnitusaasa lõhkumise teel ja
varastatud 500W helivõimendus koos
subwooferiga. Varaline kahju 3500 krooni.
*10.01.2008.a kella 10.00 paiku Eidaperes
nooruk kägistas ja lõi rusikatega kõhtu ning
alakeha piirkonda oma koolivenda.
*13.01.2008 kella 01.00 Pae külas peksis mees
noorukit käte, puidust tooli ja jalgadega kehasse
ja näkku tekitades viimasele verevalumeid,
pealaele muhu, näole kriimustusi, hematoomid
otsmikule, silmade ümber ja ninajuurele, ninaluu
murru ja purihamba ning igeme vigastuse.
*25.01.2008.a kell 16.41 ähvardati internetis
maili teel naisterahvast, et viimase mees pannakse
ratastooli, soovitatakse abikaasadel turvamehed
võtta, kuna ähvardatakse neid tappa.
*29.01.2008.a kella 14.10 paiku peksid 4
noorukit Eidaperes kinnastega näkku, jalaga
jalgevahesse ja rusikatega näkku samas koolis
õppivat koolivenda.

Komissari kommentaarid
Uue aasta esimest kirjatükki koostades pean
kibedusega nentima, et ei ole midagi uut siin
päikese all – ikka pekstakse, varastatakse, sõidetakse joomase peaga, lõhutakse ja lastakse oma
lemmikloomad omapäi hulkuma. Vanasõna ütleb,
et tark õpib teiste vigadest, loll ei õpi omadestki.
Hulk riiukukki puhkas kauaoodatud
talvevaheajal ja rusikad rullis alustati riiakalt uut
õppeveerandit. Kiiresti leiti koolivend, kellele
kallale mindi, nii üksikult kui ka kambakesi.
Noorim peksja ei ole oma vanuselt veel
süüvõimelinegi, aga juba taob rusikatega endast
vanemat, kui suuremad koolivennad kõrval
toetamas ja ässitamas. Oma töös puutun
igapäevaselt kokku sellega, et vägivallajuhtumit
fikseerima minnes tuvastame kontrollitavate
isikute puhul veel teisigi rikkumisi – kui peksis,
siis mingil päeval oli tarvitanud alkoholi,
suitsetab, sõimab suvaliselt ja ropusti õpetajaid,
sügab keset tundi oma kubet demonstratiivselt
õpetaja ja kaasõpilaste ees…
Noorim suitsu omaja sel aastal on meil olnud
11 aastane noormehehakatis, kes ema sõnul
mitmel korral temalegi suitsetamisega vahele
jäänud, kuid keda noorukihakatis ei kuula ja ka
õpetajate keelamisi miskiks ei pea vaid neid
litsideks sõimab! Kes nn „lits” noormehehakatise
sõnul on, seda täpselt defineerida ei osata. Sama
kehtib ka noorukite enamuse igapäevase
kasutatava sõnavara kohta, kõnepruuki on end
jäädvustanud sõnad, mille tähendus vene keelt
mittevaldavatel teadmata, kuid mis keelt
valdavatel täiskasvanutel häbipuna palgele veab.
Kui kodused oma lapse käitumise ja
kõnepruugiga leppinud on ja seda millekski
imetabaseks või taunimisväärseks ei pea, siis

koolis ja õpetajate ja kaasõpilastega suhtlemisel
kehtivad elementaarsed käitumis- ja viisakusreeglid, milledest üleastujat vastavalt teo
raskusele ka karistatakse. Rahatrahv avaliku
korra rikkumise eest on kuni 6000 krooni. Lapse
õpetamine käib mõnel juhul vanemate rahakoti
läbi – kui ikka vanemal tuleb pere eelarveväline
trahv tasuda, on kiiresti lapsega tõsisemad jutud
maha peetud ja mõnel juhul on tuntav tagasiside
lapse käitumise paranemise näol reaalselt olemas.
Osad juhtumid olen liigitanud küll „lootusetute
juhtumite” alla, kuid need juhtumid ei ole
enamuses.
Aasta algusest alates on meedia pea
igapäevaselt meid teavitanud majanduslangusest, mis tõstab hindu, sööb pensionitagatised
ja halvendab elukvaliteeti. Ei oska ei karta ega
rõõmustada, nii häid kui halbu aegu on iga
inimese elus olnud ennegi, kuigi on teatud hulk
inimesi, kes vahepeal suures ehitus – ja muus
tööbuumis teatud elukvaliteedi saavutasid, ilma
vastavat õpet või teadmisi omamata ja kes
esimestena tööturu ukse taha jäävad. Nende
puhul teatud materiaalse taseme säilitamine ilma
tööd omamata, paneb arvama, et varguste
suurenemine on tuleviku kõige tõenäolisem
prognoos. Olgem siis edaspidigi kodust
lahkudes varmad sulgema majade, keldrite,
panipaikade ja muude väärtuslike asjade
hoidmise paiku. Asjad, mis kaalutletult ostetud,
on omanikule ilmselt vajalikud - mittevajalikud
tuleks ise oma suva järgi abivajajatele ära jagada,
mitte jätta laokile, kus nad kelleski ebatervet huvi
äratavad. Soovitan lastevanematel kodus lastega
rääkida, et vanemate äraolekul ei toodaks
sõpradehorde koju ( mis sest, et teistel sõpradel
nii kiiret internetiühendust ei ole), ei kelgitaks
tuttavate/ võõraste ees koju soetatud hirmkalli
teleri, kodukino, auto ja muu väärtuslikuga. Sõpru
tunneme -teame, kuid kogemata ja suust suhu
liikunud info võib meie kodu vastu ebatervet
huvi ilmutama panna vargad. „Kerget teenistust”
on viimasel ajal pidanud kibedalt kahetsema nii
mõnedki noorukid – pruudirööv ei ole Ines Karu
rööv ja kui pruudi röövil on pruut enamasti
röövijatega ühes mastis, siis Ines Karu vaevalt
enda röövimisega nõus oli. Igal aastal on
eestimaal eraldi esile tõstetud ja märkimist
leidnud teistele hoiatamiseks aasta lollimad
kurjategijad, sel aastal anti siis peaauhind välja
juba jaanuaris, vaevalt et keegi sel aastal enam
millegi võrdväärsega lagedale tuleb! Kuigi
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Murphy seadus ütleb sootuks miskit muud…
Kehtna alevikus sai 2007 aastal valmis uus ja
kena A ja O kauplus, mille seinte kallal 2 kanget
noormeest oma jõudu näitamas käisid ja
katteplaate lõhkusid. Varaline kahju ca 60 000
krooni pidi minu arvates lõhkujaid kibedalt oma
tegu kahetsema panema, kuid võta näpust –
teistkordselt elasid samad noormehed ennast
välja kaupluse seintele kinnitatud valvekaamerate
peal, süüdistades kaameraid, et nad üles anti.
Kaamerad maeti ühiselt ühe lõhkuja kasvuhoonesse sügavasse mulda. Jääb painama küsimus,
et ega rumalukesed lõhkujad ometi Buratino
moodi kaameraid mulda kaevanud, et pea
rikkalikumat valvekaamerasaaki noppima minna…
Tali ei jää taeva ja loodan, et lapsed oma suusaja kelgusõidud kõik ilusasti tehtud saavad.
Vastlapäev kohe-kohe käes ja omalt poolt soovin
kõigile pikka liugu! Teiste turjal liulaskmine on
keelatud!

Natuke nalja kah:
Juurviljapoes tahab keegi osta pool kapsast,
aga parajasti leti taga olev
müüjaõpilane ütleb, et ta tohib müüa ainult
terve pea. Ostja nõuab, et poiss
küsiks omaniku käest järele. Õpilane
lähebki omaniku juurde:
“Mingi sitapea tahab osta pool kapsast.”
Lause lõpetanud, pöörab ta ringi, märkab,
et ostja seisab tema selja taga,
ja lisab:
“Aga see härra siin oli lahkelt nõus teise
poole ära ostma.”
Ostja sai oma pooliku kapsapea kätte ja
omanik kutsus poisi enda juurde:
“Sa reageerisid ennist väga osavalt. Mulle
meeldivad inimesed, kes kiiresti
mõtlevad. Kust sa pärit oled?”
“Narvast.”
“Ja miks sa sealt ära tulid?”
“Ah, seal elavad ainult litsid ja
hokimängijad.”
“Tõesti või?” imestab omanik. “Mu naine
on Narvast.”
“Ütle nüüd!” teeb poiss suured silmad. “Ja
mis võistkonnas ta mängib?”

MARIANN KUUSMANN
5148819,
Kehtna konstaablijaoskonna
komissar
mariann.kuusmann@rapla.pol.ee

Habras jää ohustab lapsi
Nõrk jää ohustab eelkõige lapsi, sest lapsed ei
oska kõigi ohtudega arvestada ega jääolusid
õigesti hinnata. Ilma täiskasvanute järelevalveta
ei tohiks lapsed jääle minna.
Visuaalse vaatlusega osakab jää olukorda
õigesti hinnata ainult väga kogenud inimene. Kui
pikemat aega stabiilset külma olnud ei ole ning
öised külmakraadid on vaheldunud päevase
vihmaga, siis jääle minna ei tohi.
Jääle mines järgivad lapsed pahatihti
täiskasvanute eeskuju, arvestamata, et igalpool
ei ole jää ühepaksune. Jää olud muutuvad
minutitega. Võib juhtuda, et jäält tagasi ei olegi
võimalik tulla samast kohast, kust jääle mindi.
Vanematel tuleks lapsi hoiatada tundmatus
kohas jääle minemast, uisutamiseks ja
liulaskmiseks on ohutud veekogudele rajatud
avalikud liuväljad, kus jää kontrollitud ning
täiskasvanud lapsi jälgimas.
Möödunud talvel vajus läbi jää ning uppus
Eestis viis last.
·Inimest kannab terve jää, mille paksus on 10
sentimeetrit, mitme inimese kandmiseks peab jää

veelgi paksem olema. Praod vähendavad jää
tugevust.
·Õhukese jää tõttu on ohtlikud sildade alused,
roostikud, jõgede suubumiskohad merre või
siseveekogudesse, laevateede lähedus ja
allikakohad siseveekogudes: Lahtine lumi
nõrgendab jää kandevõimet oluliselt.
·Voolava veega veekogus on jää alati nõrgem
kui järves või tiigis
·Läbi jää kukkunud inimene peab kohe appi
hõikama, käed laiali ajama, et mitte vee alla vajuda,
ning jalgadega konna liigutusi tehes ennast selles
suunas jääle lükkama, kust tuldi. Mingil juhul ei
tohi kohe jääaugu servas püsti tõusta, jää võib
uuesti murduda, tuleb ennast ohutusse
kaugusesse veeretada. Kaldale tuleb minna
tuldud radapidi.
·Läbi jää kukkunule appiruttaja ärgu tormaku
uisapäisa jää servale, sest nii võib ta ka ise sisse
kukkuda. Mõistlik oleks leida mõni puuroigas,
millest vees olija saab kinni haarata, köiena võib
kasutada ka oma jopet.
·Abi kutsumiseks helista 112
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Sport

Spordipidu Kehtna koolis

TOIVO NIINEMETSA fotod
Taas on selgunud Kehtna PK maadlusmeistrid ja samas ka Valeri Nikitini karikate omanikud.
Kaasa lõid veel noormaadlejad Rapla Ühisgümnaasiumist, Kodila ja Eidapere põhikoolist. Võisteldi
ka koolidevahelises köieveos, siin oli eelmainitutele lisaks ka Valtu põhikooli esindus. Lisaks noortele
maadlejatele näitasid omi oskusi ka täiskasvanud raskekaalus, kaks Tallinna meest konkurentsi
tihendamas.
Tulemused siin teie ees:
Kehakaal -25kg Martin Makarov
Kehtna PK Meister ja
karikavõitja
-30kg Tõnu Saarelaan
Kehtna PK Meister ja
karikavõitja
-35kg Kevin Reimets Eidap.
karikavõitja
Sten Leinasaar
Kehtna PK Meister
-40g Lauri Vavulski Rapla
karikavõitja
Larsen Mölder
Kehtna PK Meister
-45kg Taavi Rauk Rapla
karikavõitja
Mark Makarov
Kehtna PK Meister
-50kg Marko Merila
Kehtna PK Meister
karikavõitja
-55kg Risto Domberg Kodila
karikavõitja
Egert Laas
Kehtna PK Meister
-60kg Raimond Lepiste
Kehtna PK Meister
karikavõitja
+65kg Karl Elias Kodila
karikavõitja
Noored +55kg Artur Vititin
Kehtna PK Meister
karikavõitja
Noored-100kg Alari Romanov Kodila
karikavõitja
Raskekaal I
Gunnar Koitsaar
Tallinn
II
Tauno Hausenberg Tallinn
III
Imre Kull
Kehtna
Köievedu
I Eidapere II Rapla III Valtu

LEON REITSAK

HÕBELUSIKAPIDU
21. VEEBRUARIL
KELL 11.00
Kehtna MTK saalis
2007.a. sündinud beebid koos
vanematega on oodatud!
Kutsed saadame koju!
Sotsiaalteenistus

Pildil möödunud aasta
hõbelusikapeost osavõtnud

Sport, kultuur
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Nädalavahetus täis võrkpalli!
Maakonna meistrivõistlustel
paarisvõrkpallis meestele...
oli osalejaid Rapla, Kehtna, Kohila, Järvakandi,
Kaiu ja Raikküla vallast. Kokku 14 paari. 2007
aastal paare vaid viis.
Mängiti kahes alagrupis. Pinget oli
alagrupimängudes lõpuni, sest A ja B alagrupist
kaks paremat paari hakkasid meistrit selgitama.
A alagrupist kindlalt edasi paar Mihkel Kalda Erki Tammenurm ja B alagrupist Sven Rungi –
Rasmus Lääne, kes alagruppides kogusid
maksimumpunkte. Teisena A alagrupist edasi
Sander Jürjens ja Urmas Niklus ja B alagrupist
Mart Tiisaar – Risko Tiitso.
Finaalmängud mängiti „olümpiasüsteemis”. Kalda – Tammenurm vastaseks Tiisaar –
Tiitso, keda võideti 21:14. Teises paaris JürjensNiklus kaotasid paarile Rungi-Lääne 18:21. Edasi
kohamängudes vastamisi paaride kaotajad, kes
mängisid kolmandale kohale ja võitjad paarid
mängisid meistritiitlile. Kohamängud peeti kahe
võiduni. Kui kolmanda-neljanda koha mäng oli
kolme-geimiline kus peale jäi paar Mart TiisaarRisko Tiitso, siis esikohamängus tuli esimeses
geimis võit 21:15 üsna kergelt paarile RungiLääne. Teine geim oli tasavägine ja alles seisul
19:19 läks eest paar Sven Rungi- Rasmus Lääne
ja võitsid 2008 aasta maakonna meistritiitli
paarisvõrkpallis.

Kehtna klubi üritused
veebruaris ja märtsis:
10. veebruar Kehtna pereklubi vastlaralli
16. veebruar väljasõit Eesti Draamateatrisse
etendusele „Eesti matus”
20. veebruar KINO
14.00 Lastele „D•ungliloom Hugo”
18.00 täiskasvanutele „Georg”
25. veebruar kell 14.00 üritus eakatele,
loodustooteid tutvustab Epp Luisk
15. märts väljasõit Vat Teatrisse etendusele
„Meeste varjupaik”
19. märts kell 16.00 pensionäride pidu
lõõtspillimehe Heino Koosaga.
28. märts TANTSUÕHTU ans. Ingle,
pilet 100 kr

Üritused Valtu
seltsimajas

1. Viktoriin A. H. Tammsaare eluteest ja
loomingust. Vastused tuua 10. veebruariks
Valtu raamatukokku või saata aadressil:
valturaamat@hot.ee ( Saadame ka küsimused)
2. Haimre näiteringi etendus - H.Lindepuu
„Memmed ja taadid” Valtu Seltsimajas 10.
veenruaril kell 15.00
3. Pensionäride sünnipäevapidu Valtu
Seltsimajas 21.veebruar kell 13.30
4. Teemaüritus „Eestlane olen ja eestlaseks
jään” (Alo Mattiisen) 21. veebruar kell 15.00
5. Eesti iseseisvuspäeva tähistamine Valtu
Seltsimajas 23. veebruar kell 17.00
6. Õpiring „Maailma maad ja rahvad” Türgi,
26. veebruar kell 16.00

Info: Helgi Sussi
tel 5262722

Kaerepere Spordiklubi V paaristurniir võrkpallis naistele
Kui laupäeval selgusid maakonna meisrtid
paarisvõrkpallis meestele, siis pühapäeval
kogunesid Valtu spordimajja naispaarid.
Toimus Kaerepere Spordiklubi V paaristurniir
võrkpallis naistele. Alguse sai turniir 2004
aastal, mis jätkas „Veskiratta „auhinnaturniiri.
Seekord osales rekordarv paare, siit võib
järeldada, et võrkpall muutub järjest
populaarsemaks. Turniiri noorim oli 12
aastane ja vanimal aastaid peale 50.
Mängiti kahes alagrupis, mõlemas alagrupis
36 mängu. Mäng kestis 17 punktini. Päev oli tihe
ja pikk, kuid pärast turniiri lõppu jagus kiidusõnu
korraldajatele omajagu. Eks see anna ka
innustust turniiri jätkata.
A alagrupis esimesena edasi paar Zanna
Randmaa-Katrin Tammsaar. Edasi finaali üritasid
kolm paari, kes alagrupis kõik said 14 punkti.

Siin pani asja paika parem punktide suhte. Siit
edasi paar Õnnela Sepman-Marju Sillasoo.
B alagrupis edasi Laidy Lainoja-Ingrid
Kangur, kes võitsid alagrupis kõik mängud.
Teisena paar Kati Kalmet – Anneli Peegel, kes
alagrupis jäid alla ainult esipaarile.
Finaalmängud peeti nn. olümpiasüsteemis.
Randmaa-Tamsaar võitis esimese mängu 17:16
paari Kalmet –Peegel. Paar Lainoja-Kangur
võitsid paari Sepman-Sillasoo 15:5.
Edasi läksid kaotajad mängima kolmandat
kohta, võitjad esikohale. Kolmanda koha mängus
võitis paar Kati kalmet – Anneli Peegel 17:10.
Esikoha mängus võitis paar Zanna Randmaa –
Katrin Tammsaar paari Laidy lainoja – Ingrid
Kangur.
Täname toetajaid, kelle abiga sai kaetud
auhinnalaud.

HELLLE KRUUS

ÜHISKÜLASTUSED VALTU SELTSIMAJA
KORRALDUSEL
02. veebruar – Ugalas „Runar & Kyllikki”
06. veebruar – Tallinna Linnateatris „Eksituste komöödia”
12. veebruar – Eesti Draamateatris „Voldemar”
13. veebruar – Von Krahli Teatris „Harmoonia”
16. veebruar – Pärnu Kontserdimajas d•ässooper „Manon”
21. veebruar – Eesti Draamateatris „Sügissonaat”
27. veebruar – Estonia Talveaias (etnosari) „Vägilased”
28. veebruar – Teatris No99 „Nafta”
01. märts – Pärnu Kontserdimajas „A´capella express” (Venemaa)
05. märts – Estonia Talveaias „Tangoballett”
16. märts – Estonia Kontserdisaalis kontsertetendus „Simon Boccanegra”
22. märts – Pärnus Elisabeti kirikus „Ülestõusmis-oratoorium”
27. märts – Ugalas lastele „Väike Tjorven Soolavareselt”
28. märts – Rahvusooperis „Rigoletto”
29. märts – Rahvusooper Estonias lasteballett „Lumivalgeke ja 7 pöialpoissi”
30. märts – Estonia Valges saalis kontsert Schuberti loomingust

Info: Helgi Sussi
tel 5262722
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Teated, kuulutused& õnnitlused
Foto- ja videoteenus
15.veebruaril kell 15.0017.00 toimub Kehtna klubis
Eesti-Soome
jalatsivabrku naturaalnahast
talve-ja kevadjalatsite
müük.Jalatsi hind alates 400.st
eek.Hinnad väga soodsad!

K E HTNA K U N STI D E K O O L
kuulutab välja Rapla maakonna lastele ja noortele
KUJUTAVA KUNSTI KONKURSI

“O M A S I L M A G A”
Konkursi eesmärgid:
•innustada lapsi kunstiga tegelema
•tunnustada andekate laste ja noorte kunstialast tegevust
•aidata avastada põnevat graafikamaailma
Sellel aastal ootame graafilisi töid teemal “AEG JA MINA”
Aeg... Igavikuline ja kiirustav. Olnu ja kaasaeg. Kas minu aeg tähendab kiireid rütme või
meelerahu? Millisest ajast leian oma “mina” kujunemisel pidepunkte? Ajavooluga kaasa või
vastuvoolu? Esivanemate aeg. Igavikutarkused... Leia oma sõnum.

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

Mõelgem suvele 2008!
Pakume välja soodustuusikud:
1. Valgemetsa Noortelaager
(02.07 – 10. 07.2008) 20 tuusikut.
2. Urumarja Noortelaager
(02.08 – 10.08. 2008) 10 tuusikut.
Rohkem tuusikuid Kehtna
vallale ei eraldatud.
Juulis korraldame ka Tarsi laagri
(06.07 – 11.07.2008), kuhu saavad
minna õpilased vanuses 7 kuni 12
aastat.

MARE KÄPP,
sotsiaalnõunik

Õnnitleme
Õnnitleme kõiki veebruarikuu
sünnipäevalapsi!
Seoses
segadusega andmekaitseseadusega
jätame sünnipäevalapsed esialgu
nimeliselt õnnitlemata.

Konkurss toimub kolmes vanuseastmes: 8-11 a ; 12-14 a ; 15-18
Preemiad:
•Üks peapreemia
•Iga vanuseastme kolmele paremale
•Auhind parimale Kehtna valla õpilase tööle Kehtna Vallavalitsuselt
•Eriauhinnad parimale estampgraafika tööle ja joonistusele
Zhüriil on õigus preemiaid ümber jagada.
Tehnika: estampgraafika ja joonistus.
Töö formaat kuni A4, estampgraafika puhul tähendab see klishee suurust.
Iga töö tagaküljele kirjutada autori ees- ja perekonnanimi, vanus, kool,
klass, kodune aadress ja telefon, juhendaja nimi ja kontakt.
Võistlustööde arvu ühelt autorilt ei piirata.
Töid ootame 30.märtsiks 2008.a. Kehtna Kunstide Kooli aadressil
Lasteaia 5, Kehtna 79001 Raplamaa
Konkursi vähemalt 4-liikmelise zhürii moodustame maakonnas tuntud
kunstnikest ja kunstiõpetajatest.
Konkursitöödest korraldame näituse Kehtna Kunstide Koolis ning rändnäitused
kohtades, kust laekus konkursile enim töid.
Kõik esitatud tööd saab kätte Kehtna Kunstide Koolist.
Täiendav info tel 48 75 221; 56563202 või e-mail: kunstidekool@hot.ee

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

