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RAPLAMAA VALDADE XVII SUVEMÄNGUD
VÕITIS KEHTNA VALD

Pärast võidukat lõppu: Kehtna MTK kehalise kasvatuse õpetaja Asser Trelin
ja Helle Kruus Rapla Maakonna Spordiliidust.
Urmas Minni foto

7. juunil Kehtna staadionil peetud XVII Suvemängud võitis Kehtna vald 132 punktiga, teise
koha saavutas 129 punktiga Märjamaa vald ning kolmanda 128 punktiga Rapla vald.
Kuigi põhiliseks võistluspäevaks oli 7. juuni, siis tegelikult said Suvemängud hoo sisse juba
5. juunil, mil olid ratsavõistlused Keavas Tammiku talus ja ujumisvõistlus Valtu Spordimajas, 6.
juunil jätkus programm Ohekatku-Hiie suundorienteerumisega.
Suur tänu kõikidele osalejatele, korraldajatele, kohtunikele, esinejatele ja pealtvaatajatele.
Järgmise aasta suveni!

Ujumine:
1. Märjamaa
334 punkti
15 punkti
2. Rapla
333 punkti
13 punkti
3. Kehtna
314 punkti
12 punkti
Ratsavõistlus:
1. Märjamaa 85 punkti
15 punkti
2. Kehtna
83 punkti
13 punkti
3. Raikküla 79 punkti
12 punkti
Suundorienteerumine:
1. Rapla
177 punkti
15 punkti
2. Märjamaa
174 punkti
13 punkti
3. Kehtna
171 punkti
12 punkti
Pendelteatejooks:
1. Kohila
15 punkti
2. Kaiu
13 punkti
3. Juuru
12 punkti
Jalgrattakross:
1. Rapla
146 punkti
15 punkti
2. Kehtna
78 punkti
13 punkti
3. Märjamaa
52 punkti
12 punkti
Sõudeergomeeter:
1. Juuru
105 punkti
15 punkti
2. Kehtna
98 punkti
13 punkti
3. Kaiu
82 punkti
12 punkti
Kergejõustik (kaugushüpe, kuulitõuge, 60m
jooks, 100m jooks, 800m jooks, 1500m jooks,
3000m jooks):
1. Rapla
977 punkti
15 punkti
2. Kehtna
951 punkti
13 punkti
3. Kohila
883 punkti
12 punkti
Juhtkonnavõistlus:
1. Juuru
38 punkti
15 punkti
2. Kehtna
37 punkti
13 punkti
3. Märjamaa 36 punkti
12 punkti
Köievedu:
1. Rapla
15 punkti
2. Märjamaa 13 punkti
3. Juuru
12 punkti
Naiste võrkpall:
1. Kehtna
15 punkti
2. Rapla
13 punkti
3. Märjamaa 12 punkti
Meeste võrkpall:
1. Märjamaa 15 punkti
2. Rapla
13 punkti
3. Raikküla 12 punkti
Tüdrukute rahvastepall:
1. Vigala
15 punkti
2. Kehtna
13 punkti
3. Kaiu
12 punkti
Poiste jalgpall:
1. Kehtna
15 punkti
2. Kohila
13 punkti
3. Märjamaa 12 punkti
Täpsem informatsioon, tulemused ja fotod on
üleval Rapla Maakonna Spordiliidu koduleheküljel www.raplamsl.ee

Ametlik
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Pilte Kehtna Põhikooli
tutipeolt

VALLAVOLIKOGUS
Volikogu 17. juuni istungi päevakord

1. Valtu Spordimaja arengukava. II lugemine. Jaak Vitsur
2. Välireklaami paigaldamise eeskiri. II lugemine. Veljo Väärsi.
3. 2007.aasta majandusaasta aruande kinnitamine. Revisjonikomisjon.
4. Läbirääkimiste algatamisest Järvakandi vallavolikoguga. Märt Riisenberg, Kalle Toomet.
5. Arvamuse andmine geoloogilise uuringuloa väljastamiseks. Heik
Past
6. Volikogu 20.03.2007 otsuse nr 90 „Maa munitsipaalomandisse
andmise taotlemine” muutmine. Heik Past
7. Informatsioonid.

KEHTNA VALLA
KOOLIDE LÕPETAJAD

Toivo Niinemetsa fotod

Kehtna lasteaed Siller pakub alates 1.septembrist 2008
tööd lasteaiaõpetajale. Avaldus, CV ja haridust tõendavate
dokumentide koopiad saata 10.augustiks 2008.a aadressil
Lasteaia 5 Kehtna Raplamaa 79001.
Info tel 487 5186, 5 551 2480

Teadmiseks
kaevuprogrammist

Veebruarikuu Valla Vaatlejas ilmunud „Kaevuprogrammi” artikli
järel laekus vallavalitsusele kokku 33 avaldust hajaasustuse veeprogrammist toetuste saamiseks. Avaldusi arvestades otsustas Kehtna
Vallavalitsus (27.05.2008 korraldus nr 255) osaleda veeprogrammis 2008. aastal 75 000 krooniga. Programmi rahastatakse aastatel
2008-2011 ja rahastamine on kolmepoolne: riik, kohalik omavalitsus
ja taotleja (kõik võrdsetes osades kaevu rajamise maksumusest).
Regionaalministri 30. aprilli 2008 käskkirjaga nr 59 kinnitatud „Hajaasustuse veeprogrammi programmdokument” ja hajaasustuse veeprogrammist toetuse taotlemise vorm on kõigile kättesaadav Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutuse kodulehel (http://www.eas.ee/?id=4176&light=hajaasustuse)
ja Kehtna Vallavalitsuse kodulehel (http://www.kehtna.ee).
Teate veeprogrammi avatuks kuulutamise ja taotluste esitamise tähtaegade kohta avaldab Rapla Maavalitsus peale vastava otsuse tegemist
ajalehes Nädaline ning oma kodulehel (http://www.raplamv.ee). Seejärel
paneme täpse informatsiooni ka Kehtna valla koduleheküljele üles. Vajadusel nõustavad Teid vallaametnikud.

Tiina Satsi,
Veeprogrammi komisjoni liige
489 8830

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenuse pakkuja Keavas
on AS Matsalu Veevärk

Liitumiseks ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga tuleb täita liitumistaotlus tehniliste tingimuste väljastamiseks. Liitumistaotluse saab välja
printida AS Matsalu Veevärk koduleheküljel www.matsaluvv.ee,
seejärel tuleb see ära täita, allkirjastada ja postitada aadressile AS
Matsalu Veevärk, Pärnu mnt 13, 78301 Märjamaa või viia AS Matsalu
Veevärk kontorisse.
Lisainfo telefonidel 489 2556, 5693 9363 (Vello Luide) või e-posti
aadressil info@matsaluvv.ee

Toimetaja Laura Kokk tel 489 8829
e-mail laura.kokk@kehtna.ee
Väljaandja Kalev Türk tel 527 0669,
e-mail kalev35@gmail.com

Valtu Põhikool IX klass
klassijuhataja
Reet Teets
Matis Aas
Jane Almers
Liivi Dederer
Alar Juttus
Marten Jõgi
Grislin Kaldoja
Marii Leinberg
August Mitt
Ardo Mürkhain
Erkki Ponkin
Tauri Põlma
Kristi Sarjas
Silver Sipelga
Marion Soomre
Maarja Sündema
Liisa Taal
Triin Tarkmeel
Anelja Truumaa
Daisi Tähtla
Kätli Valbrit
Mati Volmsen
Eidapere Põhikool IX klass
Klassijuhataja
Mare Haas
Alain Aidla
Kerli Heinmets
Aron Laan
Helen Lega
Kertu Liivamägi
Kadri Liiver
Kerli Mark
Ivo Mäeoja
Rauno Orupõld
Rasmus Unga
Kehtna Põhikool IXa klass
Klassijuhataja Edda Rei
Argo Dupikov
Edgar Falilejev
Külli Haasma
Evelyn Kasari
Toivo Kürsa
Chrislyn Leppik
Raigo Noode
Kristjan Nõulik
Tarko Vilu

Kehtna Põhikool IXb klass
Klassijuhataja
Meeli Jänes
Elise Ant
Eduard Kotov
Krystin Käes
Taavi Lindma
Marilin Miilmann
Jaagup Nõojärv
Mari-Anne Oks
Toomas Paabstel
Marina Peets
Eva Soo
Veiko Vaikla
Pavel Vititin
Lelle Kool VI klass
Klassijuhataja
Pille Lindre
Mattis Meresmaa
Kaie Müller
Oliver Pärt
Pille-Riin Reinaus
Reho Pilli

Kehtna Kunstide Kool
Kaveriklass
Klaveriõpetajad
Hele Saarse ja
Jelena Suzdaltseva
Külli Haasma
Hanna Hark
Silvia Jänes
Triin Mets
Priidik Purga
Kunstiklass
Kunstiõpetaja
Saima Randjärv-Berlokko
Aaret Randjärv
Marelle Sulg

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

Deklaratsioonid
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AMETIISIKUTE MAJANDUSLIKE HUVIDE DEKLARATSIOONIDE
ANDMETE VÄLJAVÕTTED 2007. a kohta
Järgnevad majanduslike huvide deklaratsioonid esitasid ametiisikud korruptsioonivastase
seaduse § 14 lõike 4 alusel deklaratsiooni hoidjale – volikogu esimehele, kes avalikustab need §
15 lõigete 2 ja 4 alusel. Deklaratsioonide andmed
avaldatakse vastavalt korruptsioonivastase
seaduse lisana kinnitatud majanduslike huvide
deklaratsiooni vormi järgi:
I. Üldandmed.
1. Ees- ja perekonnanimi.
2. Isikukood. [Ei kuulu avaldamisele].
3. Ametikoht.
4. Asutus (tööandja).
5. Ametipalga aste ja ametipalk.
II. Andmed vara kohta
6. Kinnisvara (kuni kinnistusraamatusse
kandmiseni ka ehitised ja nende osad, deklareeritakse ka pooleliolevad ehitused, ühis- ja kaasomandiks oleva vara puhul näidatakse ametiisiku osa selles): otstarve, asukoha maakond,
linn, kinnistuspiirkond [Aadressi märkimata].
7. Registrisse kantud autod, vee- ja õhusõidukid:
sõiduki liik, mark, väljalaske aasta.
8. Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid: emitent, liik, kogus, nimiväärtus, koguväärtus.
9. Pangaarved (pank, arve liik).
III. Andmed varaliste kohustuste kohta
10. Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele, kui võla suurus ületab eelmise kuue kuu ametipalga või 50 000 krooni, kui ametikohal ametipalka ei maksta:
võlausaldaja, võlajääk deklareerimise ajal.
11. Muud varalised kohustused, mille suurus
ületab deklareerimise ajal eelmise kuue kuu
ametipalga või 50 000 krooni, kui ametikohal
ametipalka ei maksta (liisingud, käenduslepingud, hüpoteegid jms).
I V. A n d m e d m u u d e t u l u d e k o h t a
12. Muud regulaarsed tulud (palk ja lisatasud
põhitöökohal, kui ametiisikul puudub ametipalk;
kompensatsioonid, sh nõukogudest saadavad hüvitised, nimetades nõukogu; intressid; pensionid;
töövõtust ning teadus- ja õppetööst saadavad
tasud; autoritasud; muud tulud või tuluallikad,
näidates ära, mis liiki tuludega on tegemist).
[Tulu suurust näitamata].
V. Andmed maksustatava tulu ja dividenditulu kohta
[Ei kuulu avaldamisele].
VI. Andmed abikaasa, vanemate ja laste
kohta
[Ei kuulu avaldamisele].
1. Elmo Allika 3. Volikogu liige. 4. Kehtna
Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. MTZ-80
1990. 8. Osak väärtuses 134000.- 9. Ei ole 1. 10.
Ei ole. 11. Ei ole. 12. Palk põhitöökohal.
1. Harry Smitt 3. Volikogu liige. 4. Kehtna
Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Talu, Kumma küla,
Kehtna vald. 7. Nissan Navara 2006, Zil 157
1991, Ford Transit. 8. Ei ole. 9. SEB arveldusarve 1. 10. MES 160000.-. 11. Ei ole. 12.
Pension.
1. Õie Paaslepp. 3. Volikogu liige. 4. Kehtna
Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Ühisomandis eramu
Kehtnas, korter Tallinnas 7. Honda 2002. 8. Ei
ole. 9. SEB arveldusarve 1, Hansapank, arveldusarve 1. 10. SEB 350000.- 11. Õppelaenu
käendus . 12. Palk põhitöökohal, ettevõtlustulu
1. Mati Michelis. 3. Volikogu liige. 4. Kehtna
Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. Ei ole. 8.
Medarbalt OÜ aktsia väärtus 200000.- 9. Hansapank arveldusarve 1, SEB arveldusarve 1. 10.
Ei ole. 11. Ei ole. 12. Töötasu Medarbalt OÜ,
MTÜ Elupuu.
1. Jaanus Kaljula. 3. Volikogu liige. 4. Keht-

na Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. ½ Raja kinnistu,
Käbiküla küla, Kehtna vald. 7. Toyota Corolla
1998 8. Kehtna HLÜ 30647.- 9. Hansapank,
arveldusarve 1, Kehtna HLÜ, arveldusarve 1,
SEB arveldusarve 1. 10. Kehtna HLÜ 440000.11. Ei ole 12. Ei ole.
1. Anne Archipov. 3. Volikogu liige. 4.
Kehtna Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. ½ kinnistust
nr 2370, ½ kinnistust nr 1235, korter Kaareperes,
Kehtna vald. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank,
arveldusarve 1, SEB arveldusarve. 10. Ei ole.
11. Ei ole. 12. Palk põhitöökohal.
1. Priit Orupõld. 3. Volikogu liige. 4. Kehtna
Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Maatulundusmaa,
Saarepõllu küla, Kehtna vald, maatulundusmaa,
Koogiste küla, Kehtna vald, maatulundusmaa,
Saarepõllu küla, Kehtna vald, maatulundusmaa,
Kõrbja ja Koogiste küla, Kehtna vald, väikeelamumaa, Eidapere al, Kehtna vald. 7. Audi 100,
1994. 8. Ei ole. 9. Hansapank, arveldusarve
3, SEB arveldusarve 1. 10. Ei ole. 11. 12. FIE
ettevõtlustulu.
1. Eero Kalberg. 3. Volikogu liige. 4. Kehtna
Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Elamukinnistu
Koogimäe küla, Kehtna vald. 7. Audi A4, 1996,
Nissan Terrano II, 1996, mootorratas Suzuki DR
800 1995. 8. Ei ole. 9. SEB arveldusarve 1. 10.
SEB eluasemelaen 27265 EUR. 11. Ei ole. 12.
Palk põhitöökohal, renditasu, kogumispension.
1. Urve Läll. 3. Volikogu liige, Valtu Lasteaia
juhataja. 4. Kehtna Vallavolikogu, Kehtna Vallavalitsus. 5. Ei ole, 8740.-. 6. Korter, Kaerepere
al, Kehtna vald. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank,
arveldusarve 1. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Palk
põhitöökohal.
1. Katrin Velleste. 3. Volikogu liige, Kehtna
Lasteaed “Siller” juhataja. 4. Kehtna Vallavolikogu, Kehtna Vallavalitsus. 5. Ei ole . 6. Ei
ole. 7. Ei ole. 8. R.K.Velleste OÜ osak 30%,
väärtus 12000.- 9. SEB arveldusarve 2 tk.. 10.
Ei ole. 11. Ei ole. 12. Palk põhitöökohal.
1.Lili Saksing 3. Kehtna Kunstide Kooli
direktor. 4. Kehtna Vallavalitsus. 5. 8820.- 23. 6.
Maatulundusmaa Paluküla küla, Kehtna vald. 7.
Kia Ceed 2007. 8. Ei ole. 9. SEB arveldusarve.
10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole.
1. Helgi Randla 3. Eidapere Rahvamaja juhataja. 4. Kehtna Vallavalitsus. 5. 7300.-, 21. 6.
Väikeelamumaa, Järvakandi vald. 7. Chevrolet
2004. 8. Ei ole. 9. Hansapank arveldusarve, SEB
arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Pension,
Järvakandi Vallavalitsus töötasu.
1. Heli Piisang. 3. Eidapere Kooli direktor.
4. Kehtna Vallavaliotsus. 5. 14500.- 23. 6. Korter, Klooga, Keila vald. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9.
Hansapank arveldusarve. 10. Ei ole. 11. 120000.autoliising. 12. Ei ole.
1. Anne Idvand 3. Eidapere Rahvaraamatukogu juhataja. 4. Kehtna Vallavalitsus. 5. 6905,
24. 6. Ei ole.7. VAZ21063,1990 8. Ei ole. 9.
Hansapank arveldusarve 2tk. 10. Ei ole. 11.
Isiklik õppelaen, käendaja pereliikmetele.12.
Ei ole.
1.Tiina Linamägi 3. Ingliste Rahvaraamatukogu juhataja. 4. Kehtna Vallavalitsus. 5.
6905.- 24. 6. Ingliste külas kaks kinnistut 7.
Ford Focus,2004. 8. Osakud SEB fondides 9.
SEB arveldusarve 2. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12.
Töötasu Ingliste Lasteaiast.
1. Priit Põldmaa 3. Volikogu liige. 4. Kehtna
Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Korteriomand Kehtna
alevikus 7. Peugeot, 1995. 8. Osakud pensionifond, LHV Uued Turud 9. SEB arveldusarve,
Hansapank arveldusarve. 10. SEB 37312.- EUR.
11. Ei ole. 12. Ei ole.

1. Kersti Mäevälja 3. Kehtna klubi juhataja.
4. Kehtna Vallavalitsus. 5. 7300.-, . 6. ½ korteriomand Kehtna alevikus, ½ kinnistust Vastja
küla, Kehtna vald. 7. Audi A6. 8. Ei ole. 9. SEB
arveldusarve, Hansapank arveldusarve. 10. Ei
ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole.
1. Andres Saks 3. Valtu Põhikooli direktor.
4. Kehtna Vallavalitsus. 5. 12500.- . 6. Korteriomand Rapla linnas 7. Peugeot 307, 2002. 8. Ei
ole. 9. SEB arveldusarve. 10. Ei ole 11. Ei ole.
12. Lisatasu õpetaja ja ringijuhi töö eest.
1. Maie Kalmiste 3. Kehtna Rahvaraamatukogu juhataja kt.. 4. Kehtna Vallavalitsus. 5.
7000.- . 6. Elamu Orgital, Märjamaa vald 7. Ei
ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank arveldusarve. 10. Ei
ole 11. Ei ole. 12. Ei ole.
1. Helgi Sussi 3. Valtu Seltsimaja juhataja.
4. Kehtna Vallavalitsus. 5. 7300.- . 6. Elamu
Kaereperes, Kehtna vald. 7. Ei ole. 8. Ei ole.
9. SEB arveldusarve, Hansapank arveldusarve,
Kehtna HLÜ arveldusarve. 10. Ei ole 11. Ei ole.
12. Pension.
1. Leida Uusallik 3. Peaökonomist. 4. Kehtna
Vallavalitsus. 5. 9700, 27.- . 6. Ei ole. 7. Ei ole..
8. Ei ole. 9. Hansapank arveldusarve. 10. Ei ole
11. Ei ole. 12. Ei ole.
1. Mare Käpp 3. Sotsiaalnõunik. 4. Kehtna
Vallavalitsus. 5. 9700, 27.- . 6. Korteriomand,
Kehtna alevik. 7. Ford Sierra, 1986. 8. Ei ole.
9. Hansapank arveldusarve. 10. Ei ole 11. Ei
ole. 12. Ei ole.
1. Jaak Vitsur 3. Majandus-arendusnõunik
0,5 kohta. 4. Kehtna Vallavalitsus. 5. 4850,
27.- . 6. Ei ole. 7. VW Golf, 1998. 8. Ei ole. 9.
Hansapank arveldusarve. 10. Ei ole 11. Ei ole.
12. Töötasu Rapla Partnerluskogust.
1. Helmi Doktorov 3. Eidapere lasteaia
juhataja. 4. Kehtna Vallavalitsus. 5. 8510.- . 6.
Elamu Selja küla, Kehtna vald. 7. Volvo 940,
1992. 8. Ei ole. 9. Hansapank arveldusarve, SEB
arveldusarve. 10. Ei ole 11. Ei ole. 12. Ei ole.
1. Riina Kask 3. Pearaamatupidaja. 4. Kehtna
Vallavalitsus. 5. 9700.-, 27. 6. Kinnistu Keava
alevik, Kehtna vald, kinnistu Saku vald, Harjumaa. 7. Ei ole.. 8. Ei ole. 9. SEB arveldusarve.
10. Ei ole 11. Ei ole. 12. Ei ole.
1. Heik Past 3. Maanõunik 0,6 ametikohta. 4.
Kehtna Vallavalitsus. 5. 5820.-, 27 . 6. Kinnistu
Kehtna alevik, Kehtna vald. 7. Škoda Felicia
1997, Renault 2007. 8. Ei ole. 9. Hansapank
arveldusarve, SEB arveldusarve. 10. Ei ole 11.
Ei ole. 12. Pension.
1. Rita Peussa 3. Haridus-kultuurinõunik. 4.
Kehtna Vallavalitsus. 5. 9700, 27.- . 6. Korteriomand Öökulli küla, Rapla vald. 7. Citroen C4,
2008. 8. Ei ole. 9. Hansapank arveldusarve. 10.
Ei ole 11. Autoliising. 12. Ei ole.
1. Reet Nero 3. Vallasekretär. 4. Kehtna
Vallavalitsus. 5. 10400.-, 29. 6. Korteriomand
Kehtna alevik, elamu Kehtna-Nurme küla,
Kehtna vald. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank
arveldusarve, Kehtna HLÜ arveldusarve. 10. Ei
ole 11. Ei ole. 12. Pension.
1. Luule Bortnikova 3. Valtu Rahvaraamatukogu juhataja. 4. Kehtna Vallavalitsus. 5. 6905.-,
24. 6. Kinnistu, Kehtna vald. 7. Toyota Hiace
2,2,1981, Mitsubisi Bajero 2,5, 1988, Scania
142, 1986. 8. Ei ole. 9. SEB arveldusarve, Sampo
arveldusarve. 10. Ei ole 11. Ei ole. 12. Ei ole.
1. Kalju Kalda 3. Valtu Spordimaja juhataja.
4. Kehtna Vallavalitsus. 5. 12186.-, 29. 6. Kinnistu, Kaerepere alevik, kinnistu Ingliste küla,
Kehtna vald. 7. T Volkswagen Caravelle, 1999. 8.
Ei ole. 9. SEB arveldusarve, Hansa arveldusarve.
10. Ei ole 11. Ei ole. 12. Ei ole.
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Kehtna park

Vaadake Kehtna mõisa parki võõraste silmade läbi

A. Reinsalu foto aastast 1988
Kehtna mõisa pargis külalistega kõndides
ei ole mina neile suutnud selgeks teha, et see
niitmata hein on väärtus omaette, mida hoida.
Samuti ei mõjunud kuigi usutavalt minu selgitused, et pargi puid ei saa enne uuendada (st
vanu, põduraid maha võtta, uusi istutada), kui
projekt valmis ja rida kooskõlastusi olemas.
Kohe küsiti, et kus te olite kahekümne või ka
kümne ja viie aasta eest. Pidin jääma ebalevaks, kui tunti huvi porikindlate kõnniteede
ja pargi juurde kuuluvate pinkide kohta, sest
ilmselt istumiseks jäetud puupakud ei sobi
“puhaste riietega” jalutajatele.
Millal midagi ette võetakse? Suvehooaeg
on alanud ja peale omade inimeste peatub
Kehtnas, Tallinn – Viljandi maantee ääres palju
uudistajaid.
Külastanud Matsalu looduskaitseala veen-

dusin, et looduskaitseala keskus Kloostri mõisas
oli vägagi kena. Muru hooldatud, põlispuud
heas vormis, parkimisplatsid koos viitadega,
prügikastidega kenasti paigas. Küsides selgitusi
loodushoiu ja muinsuskaitse reeglite järgimise
osas vaadati mind imestusega, kust võtan, et
muru niitmine looduskaitsealal on taunitav
tegevus, pigem vastupidi öeldi, et ei jätku võimalusi rohkem heakorra ja uuendustöid teha.
Muinsus- või looduskaitse Matsalus küll takistusi ei loonud.
Tagasiteel külastasin Lihulat. Sealgi kenal
seljandikul kena park, mille keskel endise lossi
varemetes laululava, mänguväljakud ja jaanitulepaik. Toimusid ettevalmistused jaanituleks.
Ka Lihulas oli pargimuru kenasti hooldatud,
pingid ja prügikastid paigas. Põlispuud pakkusin
möödarändajale meeldivalt varju ja tolmuvabad

Ja olukord praegu
kõnniteed ei määrinud jalanõusid.
Hea, et Kehtnas Lasteaia tänav pikendati, sest
vastasel juhul ei ole üle kasvanud (kontrolli alt
väljunud) elupuude tõttu võimalik kaubikutel,
rääkimata bussidest, enam Kehtna Majandus- ja
Tehnoloogiakooli juurde pääseda. Loodan, et ei
pea hakkama kooli õpilastele, nende vanematele
ja arvukatele vilistlastele selgitama, et ka sõiduautodega ei pääse enam pargi serva pidi läbi,
sest loodus- ja muinsuskaitse on otsustanud siia
rajada puutumatu loodusega ala.
Ei mahu kuidagi pähe, et vallal ja Kehtna
inimestel pole võimalik midagi ette võtta?
Jääb kangesti mulje, et pargi peremees on
kodust lahkunud ja tekib mõte, et oleks vaja
uus leida.

Abiks Kehtna pargis jalutajale
Kehtna park on rajatud üle-eelmise sajandi
teisel poolel. Väikesel pindalal on palju looklevaid pargiteid, mis kõik selleks, et jalutajal
oleks huvitav ja üllatuslik. Pargiteedel liikudes avanevad uued vaated, puud, põõsad
ja erinevad heintaimed- kõik see teebki selle
koha eriliseks.
Park on muinsus- ja looduskaitse objekt.
Kehtnas on parki hooldatud hästi või halvasti
jõudumööda aastaid, tänu sellele on meil, mida
vaadata. Minnes juuni lõpus pargiaasale, leiate
eest muusikaga muru- kuulake ja vaadake neid
imelisi erivärvilisi kõrrelisi ja rohutirtse. Millal
te viimati nägite väriheina, kurekelli, karikakraid
loomulikus keskkonnas õitsemas-lõhnamas?
Muruniidukiga niidetud aladel pole see võimalik. Kehtna park on üks väheseid parke, kus on
osaliselt säilinud väga mitmekesine pargiaas
ja -taimestik. Kindlasti on imetletud ka ülaste,
meelespeade ja tulikate õitsemisaegu. Kas pole
kaunis? Kaugelt ja autoga mööda sõites võib see
tõesti padrikuna tunduda. Tõsi, inimtegevuse ja
hoolimatuse tõttu on tekkinud alasid, kuhu on
tulnud juurde tuua uut pinnast, mis ei sisalda
pargile iseloomulikke seemneid, kuid aja jooksul
võtavad võimust siiski sinna sobivad taimeliigid.
Pargi rohukamarat ei saa kiiresti taastada.
Niitmine toimub pargis erineva intensiivsusega. Muru on muruniidukiga niidetud vastavalt

rohu kasvule ja seal kasvavad sinna sobivad ja
vastupidavad taimed. Pargialade heintaimestiku
niitmine toimub 1-2 korda aastas, jälgides seda,
et seemned jõuaksid valmida ja kevadel meid
jälle üllatada.
Looduskaitse aluseid parke hakatakse niitma
02. juulist. Alustame küll teeäärte umbrohtunud
ja juba õitsemise lõpetanud piirkondadega.
Niidame vastavalt seemnete valmimisele, et
ka järgmistel aastatel oleks võimalik soovijatel
pargiteedel jalutades leida võimalikult palju
erinevaid taimeliike.
Pargitöödes ei saa olla midagi juhuslikku.
Park on inimeste poolt rajatud ehitus ja ehitus
vajab remonti ning projekti selle teostamiseks .
Kehtna Vallavalitsuse tellimisel ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaasabil on 2007.
aastal valminud Kehtna mõisapargi rekonstrueerimise projekt.
Kehtna Vallavalitsusel on kavas park põhjalikult korrastada ning arendada meeldivaks
puhkepaigaks nii kohalikele vallaelanikele kui
ka külalistele. Oleme alustanud juba Kehtna
uue allee rajamisega ja üks pargisild on valmis.
Käesoleval aastal on projekt kirjutatud kuivenduskraavide ja korralike jalakäijatesildade
ehitamiseks lasteaia juurde. Teine projektitaotlus
on esitatud pargi piirkonna elektri projekteerimiseks. Loodame, et saame toetuse. Järgnevatel

Eero Kalberg,
Kehtna Majandus- ja
Tehnoloogiakooli direktor

aastatel ootavad ees teede (kõnniteed, jalgtee)
ehitused ja korrastused (tiigid, pingid, prügikastid, lille-laululava jne). Vastavalt sellele, kuidas
leiame toetust, tuleb ka tulemus.
Kirjutada võiks ka tohutust hulgast prügist:
suitsukonidest ja paljudest lõhutud pinkidest,
prügikastidest ja tiigist.
Pargi aastaringne hooldamine toimub
jooksvalt ja vahel on loodus kiirem kui meie
võimalused. Hooldusraiet oleme teostanud
samuti vastavalt võimalustele. Puude iga hakkab kohati otsa saama, seda annab mõistlikult ja
plaanipäraselt uuendada projekti järgi.
Olen nõus Eero Kalbergiga elupuude allee
kokku kasvamise koha pealt ja leian ka, et alleed
tuleb uuendada, kuid see saab juhtuma siis, kui
selle piirkonna taastamise projekt on rahastatud.
Raiega üksi seda lahendada ei saa. Elupuude
pügamisega on hilinetud vast 50 aastat. Neid
puid on 5-6 aastat pügatud ja siis enam mitte.
Olen seal aastaid võimaluste ulatuses oksi piiranud, kuid põhjaliku piiramise tulemusena jääksid
seal nüüd alles ainult rootsud. Elupuu kasvab
ainult rohelistest osadest.
Meeldiva koostöö ja ühiste soovidega on
võimalik kindlasti hoida parki kaunimana ning
saavutada soovitu kiiremini.

Kaja Mõtsnik,
Kehtna valla haljastusspetsialist

Politsei

POLITSEITEATED
*30.03.2008 - 12.04.2008 on aknaklaasi
lõhkumise ja akna avamise teel sisse tungitud
Nadalama külas asuvasse tallu, kust on varastatud õhupüss, õhkpüstol, õhupüssi kuulid 1000
tk., elektridrell BOSH, kahe akuga aukdrell
MAKITA, vesipiip ja automaadi AK puidust
makett. Kahju kokku 6450 krooni.
*16.04.2008.a õhtu kuni 17.04.2008.a kell
14.30 on Pae külas asuva talu aida eest varastatud
200 liitrine metallist vaat koos 200 liitri diiselküttega. Kahju 3800 krooni.
*20.04.2008 kella 17.40 paiku juhtis alkoholijoobes meeskodanik Keava alevikus asulasisesel teel mootorsõidukit Ford Transit, olles
eelnevalt karistatud sarnase teo eest.
*21.04.2008 kella 23.55 ajal leiti Kehtnas
Kooli tänava korrusmaja korterist kustutustööde
käigus naisterahva surnukeha. Tulekahju tekkepõhjus selgitamisel.
*21.04.2008.a kell 16:00 kuni 24.04.2008.a
kell 19:00 varastatud Kaereperes Männiku põik
korrusmaja lukustatud trepikojast sinist värvi lukustamata ja rohelist värvi meeste vene päritolu
jalgrattad. Varaline kahju kokku 3500 krooni.
*25.04.2008 kuni 13.05.2008 on avaldaja
tahte vastaselt sisse tungitud Põllu külas asuvasse
talu kõrvalhoonesse rippluku eemaldamise teel
ja lõhkumisjälgi tuvastati ka taluhoone välisukse
metallaasal ja akende ees olevatel puitkilpidel.
*25.04.2008 kella 22:00 tuli Kehtna alevikus Nooruse tänava korrusmaja korterisse
alkoholijoobes meekodanik, kes tõukas korteris
oma endist elukaaslast, põhjustades viimasele
füüsilist valu.
*26.04.2008.a. 01.00 paiku tungisid 4 noorukit Kaerepere alevikus Männiku põik korrusmajas ühte korterisse valdaja tahte vastaselt
ja peksid seal viibinud 4 omaealist. Peksmise
tagajärjel tuvastati ühel noorukil sõrmeluumurd,
ühel ninaluumurd ja teistel näo piirkonna hematoomid.
*28.04.2008 kuni 25.04.2008 varastati ukseluku avamise teel Saarepõllu külas asuvast
talust roostevaba metallist tünn ning elektriline
ketassaag. Tekitatud kahju väljaselgitamisel.
*28.04.2008.a kuni 07.06.2008.a kell 12.00
on Lau külas asuvasse metallist kuuri sisse tungitud rippluku eemaldamise teel ja varastatud
vinkelrauast aiaposte 20-30tk, muruniitja, malmvann, jalgrattakäru, segukast, erinevaid juhtmeid
jm tarvikuid. Esialgne kahju 1500 krooni.
*01.05.2008 kella 22.30 paiku juhtis alkoholijoobes ja juhtimisõiguseta meeskodanik
Keava Hõreda tee 13 km-l sõiduautot Opel Vectra, olles varem karistatud sellise teo eest.
*02.05. kuni 09.05.2008 on aknaklaasi
eemaldamise teel sisse tungitud Paluküla külas
asuvasse talumajja, kust varastati käimiskepp, 2
mootori karteri poolt ja mootorratta käigukasti
kaan. Varaline kahju 300 krooni.
*03.05.2008.a. kella 14.00 -15.00 vahelisel
ajal tekkis Nooruse tänava maja trepikojas
rüselus 2 naisterahva vahel, kellest noorem võttis oma haardesse vanema naisterahva vasaku
käe ja pigistas seda, mille tagajärjel purunes
viimasel sõrmeluu.
*04.05 kuni 10.05.2008 on aknaklaasi lõhkumise teel sisse tungitud Lau külas asuvasse
talumajja. Midagi varastatud ei ole. Lõhkumise
kahju 300 krooni.
*17.05.2008.a kuni 03.06.2008.a kell 16:00

on vaba juurdepääsu kasutades varastatud
RMK Käru metskonna hallatavatel kvartalitelt
CN103 ja CN115 30 tm 3 meetriseid paberipuid
läbimõõduga 6-18 cm. Vargusega on RMK Käru
Metskonnale tekitatud kahju 21 000.- krooni
*22.05.2008 kella 18:30-20:00 on Palukülas
orienteerumisvõistluste ajal varastatud sõiduautost Honda CRV mobiiltelefonid Nokia E51 ja
NOKIA 6320, rahakott koos magnetkaartide,
juhiloa, 2000 eesti krooni ja 100 rootsi krooniga
ning sülearvuti kott koos firma dokumentide ja
kahe pitsatiga. Kahju kokku 14000 krooni.
*04.06.2008 kella 18:00-19:00 vahelisel ajal
on sisse tungitud Lau külas asuvasse taluhoonesse ukselt tabaluku eemaldamise teel ning
varastatud muruniiduk Partner ja SAT tüüner
ning SAT`i valget värvi taldrik. Varaline kahju
8500 krooni.
*05.06.2008.a kella 12.00 paiku tungis Kehtna alevikus Viljandi maanteel asuva korrusmaja
korteri esikus naisterahvas kallale teisele naisele,
rebides ja pigistades viimast vasaku käe õlavarre
piirkonnast oma alaealise poja, ema ja kannatanu
elukaaslase ees.
*07.06.2008.a kella 16.20 paiku võttis Kehtna alevikus Staadioni tänaval asuva maja juurest endine elukaaslane omaniku tahte vastaselt
viimasele kuuluva sõiduauto Audi 80 ja lubas
auto ära müüa. Kahju 5000 krooni.
*2007 kuni 07.05.2008 on sisse tungitud
Paluküla külas asuvasse taluhoonesse tabaluku
eemaldamise teel, midagi varastatud ei ole.
Vargused, vargused, vargused….
Kevadhooaja algus ja suur soe kutsus maakodudesse nende linnas elavad omanikud ja suur
oli üllatus ja meelehärm, kui saabudes avastati
lõhutud aknad, kangutamisjälgedega lukud-riivid ja loeti kokku varaste saagiks langenud
vara. Ühes talus ei aidanud isegi signalisatsioon,
ikka käisid vargapoisid talus lõhkumas ja asju
minema tassimas suisa 3 korral. Kokkuostjate
poolt lakke tõstetud vanametalli hind pani metallivarastel suu vett jooksma ja nii tassitakse
võõrastest majapidamistest nende peremeeste
eemalolekul ära kõik vähegi metalli sisaldav.
Riivid-lukud peavad tõesti ainult looma, saagiahne inimloom lootuses midagi saada, lõhub
ja lagastab ning tassib majapidamisest minema
viimasegi kui elektrijuhtme…
Maapiirkonnas, kus majapidamisi lahutab
hulk maad ja naaberkinnistut varjab võsa, on
kohalikel kõigi turvalisuse huvides soovitatav
ikka aeg-ajalt kaugemalt naabrit kaema minna,
muidu on hiljem väga raske kui lausa mitte
võimatu tuvastada, millal täpselt vargapoisid
naabrite juures vargil käisid. Kui külavahel liigub mootorsõidukeid harva ja need on tuntud,
tasub võõra auto registreerimisnumber, mille
kärul metallikoorem peal, üles kirjutada.
Tulest nii ja naa
Mõne kuuga on Kehtna alevikus kummalistel asjaoludel toimunud 3 korteripõlengut,
millest viimane päädis korteriomaniku surnukspõlemisega. Eelmises kahes põlengus – mis
toimusid ühes ja samas korteris, said elanikud
põletushaavu. Kõikidele põlengutele eelnes
suurem või väiksem jooming, mille käigus
korterites viibisid nii korterivaldajad kui teised
joomasõbrad. Päris adekvaatseid ütlusi on
politseitöötajatel hiljem osalistelt väga raske
saada ja pea võimatu kuriteojälgi tuvastada –tuli
võtab viimase! Ärge kutsuge endale vikatimeest
ennetähtaegselt külla! Juhuslik joomasõber ei
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tohiks Teie elu ja surma üle küll otsustada!
Maa ja metsad on purukuivad, juhuslikust
sigaretikonist või tikutulest alguse saanud aganatuli jätab maha lageda maa. Eestimaal põlevad
metsad ja rabad, vihma ei ole käesoleva artikli
kirjutamise ajal juba pikki nädalaid sadanud.
Loodan, et artikli trükkimineku ajaks on päästvat
sadu juba tulnud ja kauaoodatud jaanituled ikka
toimuma saavad! Sõnajalaõit otsitakse paarikaupa ikka metsast (mitte linna- ega külatänavalt),
aga kuivuse tõttu metsa mineku keeld võib sellele
kenale otsimise tavale kriipsu peale tõmmata!
Jaanitulele minnes soovitan sõpruskonnas
enne varakult kokku leppida, kes teiste järel
korda peab ja kes kaineks juhiks hakkab (kui
muidu ei saa, võtke loosi)! Siis on kindel, et kõik
peo lõppedes ekstsessideta koju tagasi jõuavad
ja käed-jalad terved on! Üle lõkke hüppamistega
on igal aastal mõned mehepojad/tütred endid
ära kõrvetanud ja vill – olgu ta suur või väike
on ütlemata valus! Kui on alkohol keres – ära
lõkkesse hüppa – pea nagunii ei võta ja ka jalad
ei kanna! Tuleriitadel põletati väe ja võimu toel
nõidu inkvisatsiooni ajal, keegi ei läinud ju vabatahtlikult ennast põletama/vigastama.
Pidu, pidu, pidu…
Suvistest rockiüritustest suurim Rabarock
annab avalöögi kõikidele järgnevatele üritustele
Lelles, Vigalas, Kohilas… Suurim kontingent
pidudel on noored, alaealised. Rusikareegel
on, et alaealine naudib pidu ja esinejaid kaine
peaga. Vanematel on soovituslik enne suuremale
festivalile minekut lapselt teada saada, kellega ta
läheb, kuidas mitmepäevasel üritusel ööbitakse ja
panna paika seltskonnas täisealine järelvaataja.
Kui politseitöötaja keset ööd lapsevanema telefonitsi üles ajab ja palub joobes alaealisele järele
tulla, ei ole see mitte kõige meeldivam sõit teise
Eestimaa otsa…
Koolide lõpetamine on paljudel kohe-kohe
ees ja eelpool nimetatud soovitused on asjakohased ka siin.
Pidutsegem siis mõistlikult! Toredat suve
kõigile ja meeldejäävat jaanipäeva!

Komissar Marian Kuusmann
612 3504

Õpetuse kõrvale natuke lapsesuu
ütlemistest lõõgastust kah!

Kui arst opereerida tahab, tuleb ta kõigepealt
steriliseerida.
Tappa ei tohiks, sest siis tapab keegi tagasi.
Kui armunud esimest korda suudlevad, kukuvad nad kohe ümber ja ei tõuse enne tundi
aega püsti.
Tänapäeval imesid enam ei ole, sest meil on
telekas ja arvuti.
Kuu peal inimesed elada ei saa, sest poolkuuga poleks neil ruumi.
Minu vanaisal ametit pole, ta on lihtsalt
vanaisa.
Kui kana piisavalt kaua haudub, muutuvad
munad libedaks.
Mida vanemaks inimene saab, seda kallimaks
lähevad ta hambad.
Mida varem inimesed olid, seda ahvilikumad
nad välja nägid.
Tore, et vanaisa ja vanaema koos hauas on,
nii saavad nad vähemalt juttu ajada.
Talve juures on kõige ilusam lumesõda.
Kaevasime mänguväljakul toreda augu, aga
ema ei lubanud seda koju kaasa võtta.
Politseil on ka helikopterid, kui taevas midagi
juhtuma peaks.
Minu vanaisa mängib puhkpilliorkestris
ehtsat trombi.
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Raamatututvustus
Raamatututvustus annab ülevaate valla raamatukogudesse saabunud uudiskirjandusest,
milles kajastub Eesti Vabariigi 90 aastane
ajalugu ja inimeste töö, kes on jätnud märgatava jälje Eesti arengusse või tema tutvustamisele väljaspool piire.

„Eesti Vabariik 90”
Sündmused ja arengud

Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2008
See terviklik ülevaade Eesti ajaloost võtab
kokku ühiselt läbikäidud tee. Raamat käsitleb
Eesti elu aastate lõikes: 1918, 1919, 1920 ja
nii edasi, kuni lõppenud 2007. aastani. Toodud
on sündmuste kronoloogia ja lühemad või
pikemad artiklid, mis iseloomustavad antud
aastat. Rikkalikult illustreeritud raamatus
on kasutatud vähetuntud või seni teadmata
fotosid. Mahukas raamatus on üle 600 foto
ja kaardi ning nimeregistris 1626 isikut.
Kogumiku koostas Küllo Arjakas, eessõna kirjutas Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves.
(Saadaval Eidapere, Keava, Kehtna, Lelle,
Valtu raamatukogudes)

Tiit Made
„Alasi ja haamri vahel”

Argo, 2007
Majandusteadlase, väliskommentaatori, poliitiku ja ajaloohuvilisena vaatleb raamatu autor 20.
sajandi sündmusi ja nende telgitaguseid, otsib
oma nägemust ajaloolisest tõest. Nõukogude Liit
ja Saksamaa olid nendeks alasiks ja haamriks,
mille vahele jäid Eesti, Läti ja Leedu, teised
Nõukogude Liidu koosseisu inkorporeeritud,
aga ka Kesk-Euroopa ja Balkani riigid ja rahvad.
Igal rahval on oma faktid ja sündmused, mida
ta esile tõstab ning oluliseks peab. Tormiline 20.
sajand nõudis eesti rahvalt suuri kaotusi ja tõi
kaasa ränki kannatusi. Sellest on nende kaante
vahel juttu. Raamatus on populaarses vormis
esitatud Venemaa ja Saksamaa ambitsioonid
maailma rahvaste allutamiseks, aga ka aprillikuise Eesti pronksöö märuli analüüs, mis on üldse esimene omataoline eestikeelses kirjasõnas.
See on autori teine monograafia Euroopa
kommunistlikust ikkest vabanenud maade ajalooraamatute sarjas. Esimeses neist („Ükskord
niikuinii”, 2006) analüüsiti põhjalikult Eesti
sündmusi aastatel 1986-1991. Kolmas ja ühtlasi
viimane raamat selles sarjas („Sotsialismileeri
peied”) ilmus äsja.
(Ingliste, Keava, Kehtna, Valtu)

Linda Järve
„Eestimaa ilu”

Kentaur, 2008
Kogumik sisaldab murdosakese artiklitest,
mida ajakirjanikuna töötav Linda Järve on enam
kui 35 aasta jooksul kirjutanud.
Need lood on inimestest, kes on hoidnud
vanu ja loonud uusi väärtusi, mis kõik aitavad
meie väikesel maal kaunim ja parem olla. … Just
niisugustes inimestes väljendub Eestimaa ilu,
nad säilitavad seda, hoolivad sellest ja loovad
seda. Enamik selle raamatu tegelastest on selles
eas, et nende kogemused on noorema põlvkonna
jaoks omandanud kulla väärtuse.
Usutletute hulgas on kunstnikke, teadlasi,
arste, pedagooge, rahvaesindajaid ja palju teisi,
ühendavaks märksõnaks aastatepikkune töö eestlaste ja eestluse heaks.
(Kehtna)

Raamat
John Hampden Jackson
„Eesti”

Olion, 2008
See on raamat sellest, millisena nägi meie
rahvast ja maad enam kui 60 aastat tagasi
haritud eurooplane, briti ajaloolane, politoloog
ja kultuuriuurija John Hampden Jackson.
1940.a. seadis autor oma eesmärgiks rääkida
mitte ainult ühele väikerahvale osaks saanud ülekohtust, vaid anda laiem ülevaade Eesti teekonnast läbi aegade, tõestamaks eestlaste suutlikkust
püsida. Jacksoni enda sõnul oli tal peale teadlasehuvi “…veel üks motiiv, mis õhutas autori käesolevat raamatut kirjutama, ja nimelt see veetlus,
millega too maa on ta enda külge köitnud.” Ilmselt oskas ta Eesti vastu huvi äratada ka tollases
ingliskeelses lugejas, sest 1948. aastal üllitati
teos veel kord uue ja täiendatud väljaandena.
Raamatus on Mart Laari ja Trivimi Velliste eessõnad ning suure Eesti-austaja, Suurbritannia
Balti Nõukogu patrooni krahv Carlisle’ järelsõna.
(Ingliste, Kehtna)

Henning von Wistinghausen
„Vabas Eestis” Esimese Saksa
suursaadiku mälestused 1991-1995

Eesti Keele Sihtasutus, 2008
H. von Wistinghausen töötas 36 aastat diplomaadina. Aasta enne Eesti vabaduse taassündi
töötas ta Peterburis Saksamaa peakonsulina,
kelle alla kuulusid nii Eesti kui ka Läti. Kõigest
mõni päev pärast Eesti taasiseseisvumist asus
ta ametisse Saksa suursaadikuna Eestis, jäädes
sellele ametikohale kuni 1995. aastani. Henning
von Wistinghausen on Eesti juurtega. Seetõttu
on ta õnnelik, et esimeseks suursaadikuks
siia määras Saksamaa välisminister just tema.
Põhitöö kõrvalt on ta koostanud ja avaldanud
uurimusi Eesti ajaloost. Oma mälestustes vaatleb
autor Eesti kui endise Nõukogude liiduvabariigi
nüüdisaegseks muutumise protsessi ja Eesti
naasmist maailma riikide ühendusse. Eesti riigi
ülesehitamisel on von Wistinghauseni hinnangul
unustamatud teened Lennart Meril. Oma hea
sõbrana meenutab suursaadik Jaan Krossi.
Neile, kes Eesti riigi ülesehitamisest ise osa
võtsid, on see meenutuste kroonika. Kõigile
teistele aga täpne teave sellest, kuidas kujunesid
erakonnad, kuidas loodi riiki uuesti algusest peale.
Saksamaal on raamatu vastu huvi tundnud eelkõige estofiilid, siit ümberasunud
baltisakslaste järeltulijad ja poliitikud.
(Kehtna)

Anne-Riitta Isohella
„Soomepoisid. Eesti mehed
Soome Jätkusõjas”

SE & JS, 2008
Soomes on teos osutunud väga loetavaks ja ilmunud juba kaks korda. “Soomepoisid “ jutustab
ajaloodokumentide ja soomepoiste endi mälestuste põhjal noorte eestlaste võitlusest Soome
vabaduse eest Soome armee ridades aastatel
1943-44.Tormisel Soome lahel patrullisid Saksa
ja Vene sõjalaevad, kui mehed sakslaste poolt
okupeeritud Eestist ohtlikule teekonnale Soome
läksid. Nad hakkasid Soome armee sõduriteks,
milles nägid ainsat võimalust kaasa aidata Teise
maailmasõja jalgu jäänud kahe väikerahva
heitlustele. 200. jalaväerügemendi mehed, selle
raamatu peategelased, võitlesid 1944. aasta suvel
Karjalas. Augustis 1944 mindi Hanko sadamas

laevale ja sõideti n.-ö. viimsel hetkel tagasi Eestisse, kus Punaarmee liikus juba põhja suunas.
Nüüd võitlesid soomepoisid juba Eesti eest.
See suurteos on ühtlasi lugu nii Soomest kui
Eestist, kahest rahvast suures sõjas ja on nii ajalooraamatu tähtsuse ja tähendusega. Dokumentaaljutustus põhineb autori poolt Eestis ja Soomes
kogutud unikaalsetel materjalidel ja intervjuudel.
Raamatus on üle 600 lehekülje ja arvukalt pilte.
Eestikeelsele väljaandele kirjutas eessõna president Toomas Hendrik Ilves.
(Eidapere, Keava, Kehtna, Lelle, Valtu)

Uno Järvela
„Peateema” Soomepoisi ja koorijuhi mälestusi

SE&JS, 2008
See on soomepoisi ja tuntud koorijuhi, paljude Eesti laulupidude üldjuhi
Uno Järvela kirjutatud raamat oma elust.
Sündida vabariigi-aegses Eestis, see oli saatus.
Just selle põlvkonna esindajatel tuli seista eriti
keeruliste valikute ees. Raamat avab palju sellist, mis lugejale seni teadmata: kuidas noored
eesti mehed läksid võitlema Soome Jätkusõtta
„Soome vabaduse ja Eesti au eest”; kuidas kuulsa
RAM-i mehed ringreisidel käisid; huvitavat jutustust koostööst legendaarse Gustav Ernesaksaga
jne. Lugeja ees avaneb möödunud sajandi teine
pool ja inimesed omas ajas.
Raamat on rikkalikult illustreeritud.
(Keava, Kehtna)
Sõjaajaloost huvitatud leiavad Kehtna raamatukogust veel TÜ Ajaloo Instituudi doktorandi
major Vitali Loki raamatu „Eesti rahvusväeosad 1917-1918” Formeerimine ja struktuur.
(Argo, 2008), mis on esimene tervikkäsitlus
1917–1918 Vene armee koosseisus moodustatud
eesti rahvusväeosadest, nende loomisest kuni
laialisaatmiseni Saksa okupatsioonivõimude
poolt 1918. aasta kevadel. Eesti rahvusväeosade
loomine oli peaprooviks Vabadussõja-aegsele
oma armee formeerimisele. Rahvusväeosadest
saadi selleks aluskaader eriti ohvitseride näol.
Vabadussõja dokumentidest on Tiit Noormets koostanud fotoalbumi „Eesti Vabadussõda 1918-1920” (Tammerraamat, 2008),
millesse on valitud 200 parimat fotot, nende
seas ka seni avaldamata ja vähetuntud haruldusi.
Vabadussõja aastate, sõdurite ja võitluste kohta
on tänini säilinud tuhandeid päevapilte, suurima
koguna Eesti Filmiarhiivis ligikaudu 3000 fotodokumenti. Eesti Rahvaväel polnud tegelikult kogu
sõja jooksul ametlikult sõjapiltnikke. Kokku tegi
sõjas hulgalisemalt pilte ligi paarkümmend meest
ja enamasti ikka oma teenistusülesannete kõrvalt.
Raamat on eesti ja ingliskeelse tekstiga.

Jaan Kross
„Kallid kaasteelised II”

Eesti Keele Sihtasutus, 2008
Jaan Krossi mälestusteraamatu 2. osa on
kirjaniku viimane, lõpetamata jäänud teos,
mis haarab ajavahemikku 1960. aastatest kuni
vabariigi taastamiseni 1992. aastal. Köite kokkuvõtlikud märksõnad võiksid olla isiklik elu
ja välismaareisid. Raamat sisaldab rikkalikult
meenutusi Jaan Krossi ja Ellen Niidu üsnagi
pingelisest argielust, perekonnast ja lastest ning
kohanemisest Eesti NSV oludega. Mälestusteraamatu 1. osa, mis ilmus 2003.a. ja kordustrükina
Järg 7 lk

Kultuur

Raamatututvustus
Algus 6. lk
k.a., algab lapsepõlvest ja lõpeb 1960. aastatega, käsitledes pikemalt heitlikke 40-ndaid,
laagriaega Komimaal ja asumisaastaid Siberis.
Autor ei püüagi olla ülitäpne ajaloolane, vaid
kirjeldab sündmusi oma vaatenurgast ja isiklike mälupiltide kaudu. Memuaaridele lisavad
ajastu hõngu arvukad fotod ja dokumendid.
(Saadaval valla kõikides raamatukogudes)

Voldemar Panso
„Päevaraamat”

Eesti Draamateater, 2007
Tegemist on Voldemar Panso päevaraamatuga 1931-1956, mis on haruldane kultuurilooline
allikas ja suurepärane lugemisvara. Käsikirja on
trükivalmis seadnud Merle Karusoo, nõu andnud
Lea Tormis. Väljaanne koosneb kahest köitest,
kumbki 370 lk, ja vutlarist.
Merle Karusoo on öelnud: „Need päevaraamatud ei ole ainult kunstiinimestele. 11-aastasel
poisil, kes isa kingitud kaustikusse ilma kohta
märkmeid tegema hakkab, ei ole veel kunstiambitsioone. Ajakaaslastele on mälupildid
kõnekamad kui noorematele, kes pool sajandit
mälutõkete võrgus ekselnud, aga eneseks saamise
okkaline rada on universaalne. Ja aeg, aeg ilmutub selles loos tähelepanuväärselt. Ja teater.
Eesti Draamateater – südamemurdumise maja.”
Raamat on leidnud väga suure lugejamenu,
kordustrükk ilmus käesoleval aastal..
(Eidapere, Ingliste, Keava, Kehtna, Valtu)

Mikk Mikiver
„Teater”

Eesti Teatriliit, 2008
Raamatut näitlejast ja lavastajast Mikk
Mikiverist on teatri- ja mälestusraamat, mille
pani kokku Lilian Vellerand, toetudes sõprade
ja kolleegide, sealhulgas dramaturgide, uurijate,
kriitikute omaaegsetele ja praegustele vastukajadele ja mälestustele, aga kõigepealt Mikiveri
enda kirjatükkidele ja vestlustele.
Raamat on jagatud kolme ossa. Esimeses osas
antakse viie aastakümne kaupa ülevaade Mikk
Mikiveri rollidest ja lavastustest, tuuakse välja
katkendeid omaaegsest kriitikast, aga ka oluliste
lavastuste proovides tehtud märkmetest. Koostaja sõnul kuulub raamatu keskmine osa Mikiverile
endale. “Kui Mikiveriga oli juttu tema biograafiast, ütles ta, et ühe peatüki sellesse kirjutaks ta
ise. Niipaljukest tema tahtest omal kombel tema
enda valikuvõimalusel on ka täidetud.” Mikiver
oli hea sõnavaldaja nii kõnes kui ka kirjas, kelle
kirjutisi ja intervjuusid on väga huvitav lugeda.
Kogumiku kolmandas osas saavad sõna Mikiveri
kolleegid teatrist ja sõbrad.
(Kehtna)

Leelo Tungal
„Seltsimees laps ja
suured inimesed”

Tänapäev, 2008
Üks eesti popimaid lastekirjanikke Leelo Tungal pani kirja, milline oli õnnelik
lapsepõlv viiekümnendail Nõukogude Eestis.
Mõni laps on sündimisest peale hea ja eeskujulik. Heal ja eeskujulikul lapsel ei vaju kunagi
põlvikud lonti, ei tule tutipael lahti, ei teki jutid
varvaste vahele ega lähe sandaalid valepidi jalga.
Eeskujulik laps ei karda pimedust, äikest, ka-

nakulli, kolhoosi pulli ega mundrimehi. Üldse ei
juhtu temaga kunagi midagi sellist, mis teeks häbi
või tekitaks kurba meelt… Leelo Tungla isiklike
mälestustega läbipõimunud raamat on mõeldud
nii täiskasvanutele kui ka lastele. Kõige parem
oleks, kui täiskasvanud lastele seda raamatut ette
loeks ning selle üle arutlemiseks aega leiaks.
Raamat ei anna hinnanguid, pole õigeid ega
valesid pooli. Autor on alustanud seda raamatut
kolm korda, viimane variant, mis nüüd trükivalgust nägi, on kirja pandud kümne aastaga.
Nõukogude Eesti ajast, elust-olust on kirjutatud
mitmeid häid raamatuid. Tiia Toometil valmis
eelmisel aastal „Õnnelik lapsepõlv”. Nimetatud
kahel raamatul on ühine taust. Autorite sõnul
jääb lapsepõlv õnnelikuks ka kõige raskematel
aegadel, muidugi juhul, kui laste ümber leidub
armastavaid inimesi.
(Eidapere, Keava, Kehtna,Valtu)
Eestimaa ja tema inimeste teema lõpetuseks
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sobib tutvustada üht väga omapärast teost.

Eve Kask; Signe Kivi
„Eesti bussiputkade peaaegu
täielik teejuht”

Tänapäev, 2008
Bussiputka on teekonna algus- ja lõpppunkt, bussi ootamise koht, kuulutuste- ja
teadetetahvel, valimispropaganda- ja eneseväljenduse, suhtlemise ja kauplemise paik,
klubi, pubi, rahvamaja, tasuta hotell, kemps,
omanäoline arhitektuuriobjekt, vaatamist
vääriv mitmekesine rahvakunsti ilming.
13 000 kilomeetrit Eestimaa teid, 1435 pildistatud bussiputkat – see on kahe kunstniku kolm
aastat kestnud fotoprojekt, millest nüüd on saanud valmis ülipõnev raamat.
(Eidapere, Kehtna)

Maie Kalmiste,
Kehtna Rahvaraamatukogu juhataja

SUVE ALGUS
EIDAPERES
21. JUUNIL
KASSIVÕLLIMÄEL
ALGUSEGA
KELL 17:00
SISSEPÄÄS-LOTERII
30 KROONI
17.00 Avasõnad,
Võistlusteks registreerimine
18.00 Kontsert kohalikelt etlejatelt ja
külalistaidlejatelt Pärnust, Vändrast ja
Järvakandist
18.45 Lahtised Karikavõistlused
Naisekärutamises
19.15 Õllekasti hoidmise võistlused
20.30 Raplamaa Lahtised Esivõistlused
Köieveos
21.30 Võistlustest kokkuvõtete tegemine,
autasustamine
22.00 Jaanitule süütamine.
Tantsuks mängivad Mait Maltis ja
Spido, Dj Enn

Õhtu jooksul toimuvad erinevad võistlused
lastele (batuut, töötavad puhvetid. Õhtu juht on
Raimo Aas
Õhtu head kordaminekut toetavad:
KEHTNA VALLAVALITSUS, ADELANTE
TELLINGUD OÜ, TAMME TALU, TAVEX
OÜ, ALNUS OÜ
Remfakt OÜ, Puraviku Tuuleveski OÜ,
Merpet OÜ, Jusave OÜ, Lempir OÜ, Hepa
OÜ, Trakmets OÜ, Maarohi OÜ, Kredor OÜ,
Antera OÜ, Järvakandi Õllesaal, Lokuta VPS,
Lokuta Saekaater, Teet Hoole, Anne Helme, Uku
Tiitus, Tarmo Peterson, Helgi Randla, Maimu
Haasma
INFO TEL. 520 7852

Üritused ja ühiskülastused Valtu Seltsimajas
ja Valtu Seltsimaja korraldusel
23. juuni – Jaaniõhtu. Tantsuks mängib
Väätsa bänd ENTO
16. -17. juulil – Pensionäride ekskursioon
Mõisakoolide külastamine – 28. juuni, 10.
juuli, 20. juuli, 2. august
Projekt „Kultuuripäevad Eestimaa ilu” –
väljasõidud erinevatesse paikadesse juuni, juuli,
august
3. august – Kaerepere päev
Ühiskülastused:
27. juuni – „Loojang” Viinistul
3. juuli – „Ma olen iseenda naine” Endlas
(mängib Raivo E. Tamm)

5. juuli – „Pikk päevatöö kaob öösse” KeilaJoa mõisas
12. juuli – „Jumalaema kiriku kellamees”
Tartus Toomkirikus
18. juuli – „Pisuhänd” Endlas
1. august – „Romeo ja Julia” Tartus
Toomemäel
16. august – „Ruja” Vanemuise suvelaval
22. august – „Ühes Eesti teises linnas” vabaõhuetendus Ugala Tiigikaldal
Info:
5 394 1539
526 2722

Helgi SUSSI
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Õnnitleme
juubilare
Juuli
95
Linda Babtšenko
24. juuli, Ohekatku
80
Eleonora Važenina
29. juuli, Eidapere
75
Õie Kabonen
25. juuli, Kehtna
Viktor Dederer
28. juuli, Hertu
Hugo Kalle
29. juuli, Paluküla
Anatoly Volodin
30. juuli, Kaerepere
70
Enn Haas
05. juuli, Pae
Jaagup Lumi
15. juuli, Kaerepere
Vasili Mihaljov
21. juuli, Kehtna
Jaak Tõrra
30. juuli, Kehtna
65
Urve Eplik
1. juuli, Pae
60
Kaida Alev
4. juuli, Eidapere
Nikolai Štšjokotov
6. juuli, Nadalama
Matti Sulu
14. juuli, Saunaküla
Tiia Truu
31. juuli, Ohekatko
Tiiu Pärgmaa
31. juuli, Keava

KEHTNA
VALLAMAJAS
REGISTREERITUD
SÜNNID

Andreas Idvand
11.04.2008, Eidapere
Marili Jarusov
14.04.2008, Hertu
Karolin Kiirats
15.04.2008, Põllu
Lisanne Tammaru
26.04.2008, Kehtna
Marten Teetsov
7.05.2008, Kehtna
Emily Ladoga
19.05.2008, Kalbu

Teated, kuulutused& õnnitlused
August
95
Marve Niitsoo
1. august, Valtu-Nurme
85
Erna Linamägi
5. august, Ingliste
Alja-Elfride Salm
17. august, Keava
Arnold Toater
29. august, Lelle
80
Aino Tetsmann
14. august, Põllu
Valve Sarapu
15. august, Kehtna
Paul Argel
20. august, Lelle
75
Leida Siniveer
1. august, Lelle
Vaike Niinemets
9. august, Lau
Senta Kallaspoolik
28. august, Eidapere
70
Aita Oidsalu
7. august, Linnaaluste
Avo Kommitz
10. august, Kalbu
Kristjan Aidla
11. august, Lokuta
Ants Horn
25. august, Keava
65
Õie Heinsalu
19. august, Nadalama
Eha Vaikmets
30. august, Reonda
60
Ants Schumann
5. august, Lalli
Helgi Beresneva
16. august, Eidapere

Kehtna apteegi
lahtiolekuajad
E 9.00-17.00, lõuna 13.00-14.00
T 9.00-16.00, lõuna 13.00-14.00
K 9.00-17.00, lõuna 13.00-14.00
N 13.15-17.00
R 9.00-16.00, lõuna 13.00-14.00
Puhkuse tõttu
30. juuni-11. juuli suletud
14.-25. juuli avatud
NB! kolmapäeval, 16. juulil ja
teisipäeval, 22. juulil suletud
28. juuli-8. august suletud
11.-15. august avatud
18.-26. august suletud

Toredat suve!
Apteeker Tiina

Järgmine
Valla Vaatleja
ilmub augusti lõpus.
Ilusat suve!

Tori hobusega
Raplamaal
19. juuli 2008 on Ingliste külas Raplamaal

perepäev

kuhu tulemas kokku puhtatõulised tori hobused
Orienteeruv päevakava
Kell 12.00 Algab hobuste rongkäik läbi Ingliste pargi
Päeva avamine.
Veidike hobuste balletist - koolisõidu näidisharjutused ja
demonstratsioonesinemised.
Eestis uue hobuspordiala, rakendisõidu, demonstratsioonesinemine.
Võimalus tutvuda näitusega „Tori hobune enne II Maailmasõda“
ja vaadata ka vanu tori hobuse filme Ingliste mõisas. Saab tutvuda tori
hobuse sugupuudega ja õppida dokumente lugema.
Kell 14.30 Rakendivõistlus Ingliste moodi
Takistussõidu demonstratsioonesinemine
Kell 16.00 Algavad võistlused inimestele, nii suurtele kui väikestele.
Koerte demonstratsioonesinemine, hobuserautus, mõisaekskursioon,
hobuserakendamise õpetamine.
Kuulutatakse välja „Rakendivõistlus Ingliste moodi“ võitja ning
publiku lemmikhobune.
Vanaaegse hobuniidukiga heina niitmine. Köievedu hobusega.
Kell 18.00 Jalgpall: Ingliste küla Ingliste Rüütlimõisa vastu
Õhtu lõpetab ansambel „XXL“
Käsitöö- ja toidulaat.
Oodatud suured ja väikesed, vanad ja noored. Tegevust kõigile. Saab
ratsutada ja vankriga sõita, hobuseid silitada ja küsimusi esitada.

Korraldaja MTÜ Tori Hobuse Selts

VALTUS tehakse
jaanituld
23. juunil.
Tantsuks mängib
Väätsa ansambel ENTO

Foto- ja
videoteenus

Era- ja firmaürituste
filmimine ning
montaaž.
Diapositiivide ja
fotode
skaneerimine ning
kirjutamine cd-le.
WHS filmide
kirjutamine DVDle.
www.kredor.ee
Tel 511 7345

KEHTNAS tehakse
jaanituld 22. juunil
Räägu veehoidla ääres.
Rongkäik algab
kell 19:00
Kehtna Klubi eest
parklast.

Mälestame
lahkunuid
Kaljo Roosma
6.03.1936 - 2.05.2008
Nadalama
Erna Tabas
15.01.1914 - 8.05.2008
Kehtna
Viktor Reinfeld
13.07.1935 - 10.05.2008
Kehtna
Aita Miilen
2.07.1916 - 12.05.2008
Pae
Kaarel Kõrtsini
30.04.1917 - 19.05.2008
Kumma
Heli Kuldma
12.11.1964 - 20.05.2008
Keava
Üllar Teever
5.04.1960 - 25.05.2008
Kehtna

