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Kehtna valla rahvas tegi lustakalt sporti

Foto Laura Kokk
Tänavu peeti Kehtna valla SpordiLustiPäeva 4. korda. Järgmisel aastal
on tulemas juba esimene väike juubel. Korraldatud aastate jooksul on
juhtunud küll enamasti vihmased ilmad, kuid see ei ole rikkunud kellegi tuju. Pigem on vahepealne vihmasabin tulemusi isegi parandanud,
sest pole ju teada, kas mitte kohe-kohe taevas kallama ei hakka.
6. septembri hommikul taevasse vaadates olid laotust katmas vaid hallid
pilved. Stardiaja lähenedes aga kogunes Kehtna staadionile ja registreerimislaua ümber end erinevatele lustakatele võistlustele kirja panema aina
rohkem ja rohkem rahvast – see tegi tuju rõõmsaks nii korraldajatel kui
kohale tulnud peredel.
Päevale tegi reipa sissejuhatuse sportliku BMWga kohale saabunud
Kehtna valla vares, kes alustas kaasahaarava tantsiskleva võimlemiskavaga.
Mõnusa pop-muusika saatel tegid usinasti kaasa nii suured kui väikesed.
Positiivne laeng oli tagatud terveks päevaks. Kui soojendus tehtud, suunduti jooksurajale, kus stardijoone taha sättisid end seisma kõige pisemad
sportlased. Alustasid kuni 4aastased poisid ja tüdrukud, kelle distantsiks
oli joosta 30 meetrit eemal seisnud vareseni. Selles vanusegrupis oli kõige
kiirem tüdruk Maret METSAÄÄR ajaga 8,4 ja poistest Kenerth REIMETS
ajaga 8,6.

5-10-aastaste poiste-tüdrukute distantsiks oli 100 meetrit: 5-6-aastaste
klassis olid kiiremad Annika KAURI ja Tanel TOOMLA, 7-8a grupis
Johanna KESKÜLA ja Martin RAUDSEPA ning 9-10 aastaste hulgast
Getter TREUMUTH ja Tauri LUSTI.
Väga vahva ja südantsoojendav oli näha, kuidas emmed-issid raja
kõrval oma tublisid sportlasi ergutades kaasa jooksid. Kõik osalejad said
kohe peale finišijoone ületamist turgutuseks maitsva kuldse medali ja
loomulikult pealtvaatajate ja issi-emme tunnustused, kallistused.
Vahvat lustakat mõõduvõttu pakkus rahvale ka kummivise. Alguses
said soovijad teha prooviviskeid, et paremini kätt tunnetada ja siis läks
juba võistlemiseks. Küll lendas kumm kaarega jalgpalli väravasse, siis
oleks keegi hoopis kohtunikule pihta saanud jne. Osaleti usinasti ja poiste
arvestuses oli seis koguni nii tasavägine, et kaks noormeest jäid parimat
kohta jagama. Erineva arvestuse alla läksid tüdrukud, poisid, naised ja
mehed. Parimateks osutusid vastavalt: Getter TREUMUTH, Paul PÕLMA
ja Kevin REIMETS, Ene SIITSMANN, Arnold LEPISTE.
Paralleelselt viidi läbi spinningu viset. Tulemuste järgi võib julgelt
järeldada, et Kehtna valla parim kalamees on Tarmo OJASALU.
Kui päev oli sportlik-lustakas, siis just tõsisemat sporti tehti naiste
kuulitõukes, kus parima tulemuse tõukas Ene SIITSMANN tulemusega
11,09.
Samal ajal, kui emad kuuli tõukasid, viisid pisut maad eemal maadlusklubi Hammerlocki poisid sumo-maadlust läbi. Publikus hoiti omadele
pöialt ning jagati häälekalt näpunäiteid, kuidas vastane matilt välja tõrjuda.
Sitkuse ja hea taktikaga võitis tüdrukute arvestuses Getter TREUMUTH,
poistest Sten LEINASAAR.
Pärast pisikest pausi hakati staadionimaja ees käsi ja selgasid soojaks
tegema. Kohe oli algamas sangpommi rebimine. Tavaliselt küll meeste
ala, kuid nagu juba eelmiselgi aastal, võtsid selgi korral usinasti osa ka
naisterahvad – nende võistlus oli pisut küll vastavalt õrnemale soole kohandatud. Tuleb au anda Kehtna valla vastupidavatele naistele! Vahva oli
ka see, et autasustamisel astus pjedestaalile korraga kolm Ene. Esikoha
saavutas Ene SIITSMANN. Kõige tugevamaks meheks oli sangpommi
rebimises Mehis OIDSALU.
Kell 14:00 anti start kepikõnd-orienteerujatele. Elevust tekitasid reipa
retke eest autasuks saadud porganditest medalid.
Selle-aastaseks tõmbenumbriks kujunes meeste autovedamine. Osalejaid oli koguni 10 ja võistlus oli väga pingeline. Kõige parema aja
saavutas Janek MÄEVÄLJA. Kui mujal tuleb auto liigutamiseks kutsuda
treiler, siis meil on olemas nii tugevad mehed, et pole tarvis abi kaugelt
otsida ega tellida.
Loomulikult toimus SpordiLustiPäeval ka miilijooks. Traditsiooniliselt oli miilijooksu peaauhinnaks Kehtna Mõisa OÜ poolt valmistatud
1852-grammine suitsuvorst (iga läbitud meetri eest 1 gramm vorsti). Poiste
arvestuse kiireim oli Sten LEINASAAR, naistest Pille SEPP ja meestest
Reigo TORI.
Kogu päeva pakkusid pere-pisimatele lõbusat ajaveetmist joonistuspõrand, batuut ja võimalus hobusevankris lõbusõitu teha. Järjekorrad ei
kadunud hetkekski – kellel siis ikka nii vahvatest ajaveetmistest isu täis
saaks.
Sportlik perepäev Kehtna staadionil kulmineerus kombineeritud
teatevõistlusega, kus perekonnad pidid üksteisega võistlema nii kiiruses,
täpsuses kui praktilistes oskustes. Kiireim, kangeim, osavaim perekond
oli nime “Staadioni 17” all võistelnud Pille SEPP, Eve SEPP, Airi METSAÄÄR ja Raul METSAÄÄR.

Jätkub 5. lk.

Laura Kokk,
Haridus- ja kultuuritöö
nooremspetsialist

Ametlik
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VALLAVALITSUSES

Volikogu istung oli 16. septembril.

27.08.2008

Vallavalitsus otsustas ära „ranitsatoetuse“ maksmise, mille määraks on
käesoleval aastal kaks tuhat krooni. Toetust määratakse avalduse alusel
valla elanikeregistrisse kantud lapse-vanemale, kelle laps on 15.09.2008.a
seisuga kantud Kehtna valla kooli esimese klassi õpilaste nimekirja. Vallavolikogu sotsiaal-, tervishoiu- ja noorsootöökomisjoni ettepaneku alusel
hüvitatakse lapsevanema avalduse alusel puudustkannatavatest perest
pärinevate gümnaasiumide ja kutsekoolides õppivate laste kooli toidupäeva
maksumusest 15 krooni. Sama komisjoni otsusest lähtuvalt eraldati sotsiaal- ja puudega inimeste toetust. Pidevat kõrvalabi vajav isik paigutatakse
hooldekodusse ning järelevalvet vajav alaealine Eidapere õpilaskodusse.
Kahe puudega isiku hooldamine lõpetati hooldaja avalduse alusel ning
neile määrati uus hooldaja. Vallavalitsus kinnitas 13.08.2008.a toimunud
Ingliste postipunkti enampakkumisega müügi tulemuse. Nõustuti Kastna
küla Külalõpu katastriüksuse moodustamisega maa ostueesõigusega erastamiseks ning Kaerepere küla Muru I, Valtu- Nurme küla Hansuksmäe
ja Linnaaluste küla Tammiku kinnistute jagamisega. Ohtlike jäätmete ja
konsultatsiooni büroo AS’ile ja Väätsa Prügila AS’ie anti nõusolek jäätmeloa saamiseks. Vallavalitsus kinnitas projekteerimistingimused Kalbu
külasse elamu projekteerimiseks, välja antakse ehitusluba Linnaaluste
külas asuva ehitise rekonstrueerimiseks ning kasutusload OÜ Jaotusvõrk
taotluse alusel Nõlva küla Kuusiku- Selja ja Kehtna- Nurme Nõmme
kinnistute elektripaigaldiste liitumiseks.

02.09.2008

Vallavalitsus rahuldas Kehtna MTK staadioni piirdeaia projekteerimistingimuste taotluse ning nõustus Paluküla küla Tiigi kinnistu elektripaigaldise liitumise ehitusloa ja OÜ Tavex rekonstrueeritud farmikompleksi
noorkarjalauda ja lägaeemaldusrajatiste kasutusloa väljastamisega. Puudega elamispinnata isik paigutatakse elama sotsiaalmajja. Riigi omandisse
jäävad Ellamaa külas ja Lelle alevikus asuvad 2 maaüksust.

09.09.2008

Vallavalitsus vaatas läbi ja tegi parandusi valla üldplaneeringuga reserveeritavat perspektiivsete pere- ja ridaelamu-, korterelamu-, tootmis-,
üldkasutatava hoone, haljasala ja parkmetsa, tee-, tehnorajatiste jne maade
nimistud valla alevike kaupa. Vallavolikogu septembrikuu istungile esitatakse 2009.a. eelarve tulude ja kulude proportsioonid.
Nõustuti Kumma küla Tõnsu kinnistu jagamisega ja Eidapere aleviku
Tallinna mnt 20, Tallinna mnt 13, Tallinna mnt 15 ning Ingliste küla Pihelgamäe elamu korteriomandi seadmisega. Kehtna Põhikoolis rakendatakse
alates 1. oktoobrist 0,5 parandusõpetaja ning täiendavalt 0,5 sotsiaalpedagoogi ametikohta. Seoses Lelle Kooli köögi üleminekuga Kehtna Lasteaia
Siller haldusse vähendati vastavalt kooli ja suurendati lasteaia eelarvet
67 240 krooni võrra. Kaks Kehtna alevikus vallale kuuluvat korterit anti
Kehtna Põhikoolile õpetajate ametikorteriteks. Vallavolikogu sotsiaal-,
tervishoiu- ja noorsootöökomisjoni otsuse ning laekunud avalduste alusel eraldati toetusi majanduslikult raskes olukorras olevatele isikutele ja
puudega lastele.

28. september on Maailma Südamepäev!
Alates 2000. aastast tähistatakse
septembri viimasel pühapäeval
Maailma Südamepäeva. Elanikkonna teadvuse tõstmiseks korraldatakse erinevaid üritusi üle maailma
enam kui 100 riigis (www.worldheartday.com ).
Aastas sureb Eestis südameveresoonkonnahaigustesse 10 000
- 12 000 inimest, maailmas kokku
ligikaudu 17,5 miljonit. Eesti Meditsiinistatistika andmetel olid 2002.

aastal südame- ja veresoonkonna
haigused Eestis suremusstruktuuris esikohal, moodustades 46%
meeste ja 64% naiste suremusest.
Südame- ja veresoonkonna haiguste
peamiseks riskiteguriks on kõrgenenud vererõhk ning käitumuslikud
riskitegurid nagu suitsetamine,
vähene kehaline aktiivsus, alkoholi
liigtarbimine, soola ja küllastunud
rasvade liigtarbimine, vähene puuja köögiviljade tarbimine ning
ülekaalulisus ja stress.

Jätkub 4. lk.
Toimetaja Laura Kokk tel 489 8829
e-mail laura.kokk@kehtna.ee
Väljaandja Kalev Türk tel 527 0669,
e-mail kalev35@gmail.com

VALLAVOLIKOGUS
Arutati, otsustati

Kuulati majandus-arendusnõunik Jaak Vitsuri informatsiooni valla
arengukava tegevuskava täitmise kohta 2008. aastal. Kinnitati valla 2009.
aasta eelarve proportsioonid valdkondade lõikes.
Otsustati sulgeda Lelle Kool peale 2008/2009 õppeaasta lõppu.
Praeguseks ajaks on kooli teeninduspiirkonnas koolitusnõudlus oluliselt
vähenenud. Kuue õpilasega kooli tegevuse jätkamine oleks ressursside
põhjendamatu kulutamine, eeldatavalt kannatab liitklasside tõttu (liidetud
on 1, 3, 4 kl ja 5, 6 kl) õpilastele antava hariduse kvaliteet. Oluliselt kannatab lapse sotsiaalne areng omaealistega suhtlemise puudumise tõttu.
Kehtna vald kindlustab kooli teeninduspiir-konnas elavate õpilaste haridustee jätkumise valla teistes koolides. Lelle piirkonna lastele on lähimad
valla koolid Eidapere Kool (15km) ning Kehtna Põhikool (14km) ning
naabervalla Käru Põhikool (14km). Valla koolidesse jõudmiseks on olemas
toimiv koolitransport. Antud kaalutlusest lähtuvalt pidas volikogu kooli
sulgemist põhjendatuks.
Kinnitati Kaereperes asuva Sepa-Lehtmatsa kinnistu detailplaneeringu
vastuvõtmine ning avaliku väljapaneku korraldamine.
Muudeti volikogu määrust „Kehtna valla koolide pedagoogide
töötasustamise alused ja palga alammäärad 2008. a“, põhjuseks vabariigi
seaduse vale tõlgendamine. Riigiseadus ei luba rakendada erinevaid palgamäärasid keskeri- ja kõrgharidusega pedagoogidele, kui õpetajal on
vastav ametijärk.
Märt Riisenberg tutvustas Järvakandi Vallavolikogu vastuskirja meie
ettepanekule korraldada kahe vallavolikogu kohtumine. Järvakandi keeldus oma vastuses sisuliselt meiega kohtumast. Kirjas kasutati solvavaid
väljendeid Kehtna valla kohta ning esitati utoopilisi nõudmisi. Volikogu
jäi oma arvamuse juurde valla territooriumi mitte vähendada ja lõpetada
mõttetu kirjavahetus Järvakandi vallavolikoguga.
Märt Riisenberg esitas Kehtna mõisa omaniku soovi erastada lossi
tagune osa mõisapargist. Taotlus suumati volikogu majanduskomisjonile
arvamuse saamiseks.
KEHTNA VALLAVALITSUSE MÄÄRUS nr 9, 30.06.2008

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hindade kehtestamine
vee-ettevõtete tegevuspiirkondades Kehtna, Lokuta,
Eidapere, Lelle, Keava ja Ingliste alevikes

Võttes aluseks OÜ Kehtna Elamu taotluse 30.05.2008 nr 38, Kehtna
Elamu nõukogu 17.06.2008 otsuse punkt 2 ja tulenevalt Ühisveevärgi
ja kanalisatsiooni seaduse § 14 lg 1, lg 2 lg 3, Kehtna vallavalitsus
määrab:
Kehtestada vee-ettevõtte OÜ Kehtna Elamu erinevates tegevuspiirkondades vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad lähtudes piirkondades vee-ja
kanalisatsiooni-teenuste osutamise tegelikest kuludest, alljärgnevalt: (hinnad koos käibemaksuga mõõdikuga tarbijale)
Piirkond 		
Lokuta 		
Eidapere		
Ingliste 		
Keava		
Lelle 		
Herttu 		
Kehtna alevik

Vesi m3 Kanalisatsioon m3
22,40 		
3,22
18,60		
13,50
29,5 		
2,9
12,60 		
23,85
14,00 		
16,70
20,30 		
9,10
14,70 		
17,40

2.Vee- ja kanalisatsiooniteenuse uus hind eelnimetatud piirkondades
kehtestada alates 30. septembrist 2008.a.
3. OÜ-l Kehtna Elamu teavitada tarbijaid mõõdiku paigaldamise
kohustuslikkusest.
4.Käesolevat määrust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul
määruse teatavaks tegemisest, esitades vaide Kehtna Vallavalitsusele
haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse Tallinna Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

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

Tähtis
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IN MEMORIAM
Leo Nigul
27.02.1928 - 28.08.2008

28. augustil 2008. aastal lahkus manalateele üks Eesti suurimaid seakasvatusteadlasi, seakasvatajate poolt hinnatud
nõuandja, Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi liige, põllumajandusdoktor
Leo Nigul.

Leo Nigul sündis 27. veebruaril 1928. aastal Järvamaal Väinjärve vallas (hilisem Koeru vald)
talupidaja perekonnas.
Haridusteed alustas Leo Nigul 1936. aastal Väinjärve Algkoolis, jätkas seda Pahkla Algkoolis,
Narva I Algkoolis, Narva Keskkoolis ja Rapla Keskkoolis. 1948. aastal jätkusid õpingud Tartu
Riikliku Ülikooli Põllumajandusteaduskonna zootehnika osakonnas. Seoses ülikooli reorgani
seerimisega 1951. aastal viidi Leo Nigul üle Eesti Põllumajanduse Akadeemiasse zootehnika
teaduskonda, mille lõpetas 1953. aastal õpetatud zootehniku kvalifikatsiooniga.
Pärast akadeemia lõpetamist suunati Leo Nigul 1953. aastal Viisu sovhoosi, kus töötas vanem
zootehnikuna kaks aastat. Teadushimuline noormees asus 1955. aastal end täiendama sihtaspi
randina Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituuti (ELVI). Kaitses
1959. aastal kandidaadiväitekirja, asus tööle ELVI-sse (alates 1994. aastast Eesti Põllumajan
dusülikooli Loomakasvatusinstituut) nooremteadurina, kus töötas pensionile minekuni, jõudes
vanemteaduri, juhtivteaduri ja sektorijuhataja ametikohani.
1961. aastast jätkusid teadusuuringud Kehtnas ELVI seakasvatuse osakonnas. Leo Niguli
elutöö on olnud sigade söötmise, sigalate sisustamise, soojustamise ja zoohügieeni alal. Suuremahuliste loomkatsete materjalide põhjal valmis Leo Nigulil 1975. aastal doktoritöö, mille
Nõukogude Liidu Kõrgem Atestatsioonikomisjon jättis kinnitamata. Sellest hoolimata jätkusid
teadusuuringud ja tööd seafarmide rajamisest isoleeritud pidamise süsteemil, sigade söötmise
ja söötmistehnoloogia uurimise ning seafarmide rajamise põhialuste väljatöötamise alal.
1966.aastal omistati talle vanemteaduri kutse.
Eesti Vabariigi taasiseseisvumisel kaitses Leo Nigul 1994. aastal teistkordselt doktoritööd tee
mal „Uurimusi kasvavate sigade söödaratsiooonide paremustamisest proteiinisöötade, tööstus
jäätmete ja ergotroopsete ainete abil“ ja talle omistati põllumajandusdoktori kraad.
Leo Nigul oli väga viljakas kirjamees. Tema sulest on ilmunud ligi 350 mitmesugust tööd.
Nende hulgas on 20 õpikut ja käsiraamatut (ka kaasautorina).
Hinnatud teadlasena oli Leo Nigul oodatud lektor ja nõuandja vabariigi loomakasvatusspetsia
listidele ja tippjuhtidele.
Ta on olnud Vabariikliku Söötmisalase Uurimistöö Koordineerimiskomisjoni liige, loomakasva
tustehnikumide riigieksamikomisjoni esimees, ühingu „Teadus“ lektor, sigade tõuaretusnõu
kogude, ENSV Agrotööstuskompleksi teaduslik-tehnilise nõukogu söötmisgrupi, ajakirja
„Sotsialistlik Põllumajandus“ toimetuse kolleegiuni, Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi ja
paljude teiste komisjonide liige.
Leo Nigulile omistati 1977. aastal Eesti NSV teenelise teadlase aunimetus, 1989. aastast oli ta
Eesti NSV Ministrite Nõukogu preemia laureaat. Eesti Vabariigi Põllumajandusministeerium
hindas Leo Niguli viljakat teadustööd tema 70. sünnipäeval1998. aastal tänukirjaga ja mälestus
medaliga „Kalevipoeg kündmas“.
Suur oli doktor Leo Niguli huvi ajaloo ja teiste maade elu-olu vastu. Ta oli suur rännumees,
talle meeldis käia nii turismireisidel kui ka töökomandeeringutel.
Meelisalaks olid jahindus ja laulmine. Kirgliku jahimehe koduseintel oli näha auhinnatud jahi
trofeesid. Leo Nigul oli üks Kehtna segakoori asutajaliikmetest, ta laulis seal kuni surmani.
Leo oli inimene, kes oskas probleemidele läheneda sügavuti. Ta oli muhe, sõbralik ja särav
vestluskaaslane, laia silmaringiga palju näinud ja kogenud inimene.
Leo Niguli surm oli valusaks löögiks tema sõpradele, kolleegidele, kõigile põllumajandustead
lastele. Leo Niguli surma läbi kaotas seakasvatus tunnustatud teadlase ja erudeeritud isiksuse.
Helge mälestus doktor Leo Nigulist jääb kalliks kõigile tema lähedastele.

Aarne Põldvere
Kalju Eilart

Valla
üldplaneeringu
keskkonnamõju
strateegilise
hindamise
aruanne
Kehtna Vallavalitsus avalikustab valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruande ja teatab, et sellega on
võimalik tutvuda Kehtna valla veebilehel
www.kehtna.ee või Kehtna Vallavalitsuses
29.sept.-3.okt., 6.okt.- 10.okt. ja 13.-17.okt
2008.a
E,T,N kell 8:00-17:00, K 8:00-18:00, R 8:0016:00; lõuna 12:00-13:00.
Kehtna valla üldplaneeringu eesmärgiks on
määratleda valla arengusuundade ruumilised
lahendused ning määrata maakasutus- ja ehitustingimused valla territooriumil. Keskkonnamõju
strateegilise hindamise eesmärgiks on Kehtna
valla üldplaneeringu elluviimisel ilmnevate võimalike oluliste strateegiliste keskkonnamõjude
väljaselgitamine, et seeläbi edendada säästvat
arengut ning tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse. Keskkonnamõju strateegilise hindamise
käigus selgitati, kirjeldati ja hinnati võimalikke
esilekerkivaid mõjusid, analüüsiti erinevaid
arenguvariante ning esitati leevendavad meetmed võimalike negatiivsete mõjude vältimiseks
või vähendamiseks, arvestades seejuures üldplaneeringu sisu, strateegilisi arengueesmärke
ja valla territooriumi iseloomu.
Üldplaneeringu koostamise algataja ja
kehtestaja on Kehtna Vallavolikogu, koostamise
korraldaja ja koostaja on Kehtna Vallavalitsus
(Pargi 2, 79001 Kehtna alevik, Kehtna vald,
Rapla maakond, tel 489 8820, faks 489 8822,
e-mail: kehtna@kehtna.ee.
Üldplaneeringu koostamist konsulteerib ning
keskkonnamõju strateegilist hindamist teostab
Miracon Grupp OÜ, Leegi 9, 50109 Tartu, tel:
+37 25 330 0228, kontaktisik Raido Roop.
Kehtna valla üldplaneeringu eskiislahendusega on võimalik tutvuda Kehtna Vallavalitsuses paberkandjal või elektrooniliselt veebilehel www.kehtna.ee. Informatsioon telefonil
489 8820.
Ettepanekute, vastuväidete ja küsimuste
esitamise tähtaeg on 20. okt 2008. Kirjalikus
vormis ettepanekud, vastuväited ja küsimused
esitada Kehtna Vallavalitsusele või Miracon
Grupp OÜ-le kas elektrooniliselt või lihtkirjaga.
Kehtna valla üldplaneeringuga võimalikku
piiriülest keskkonnamõju ei ole ette näha.

Kehtna valla üldplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruande
avalik arutelu on
22. oktoobril 2008. a
kell 17.30
Kehtna vallamaja saalis.
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OSAÜHING REMFAKT
SÕIDUPLAAN ÕPILASLIINILE
Marsruudil Lokuta – Järvakandi – Lokuta
Kehtib 2008/2009 õppeaastal
Hommikul: 		
Õhtul:
Eidapere 07:20 Lokuta
16:40
Järvakandi 07:40 Järvakandi 1 6:50
Lokuta
07:50 Eidapere
17:00
		
Eidapere		
08:00
		
Reonda		
08:05
Marsruudil Kaerepere–Kehtna–Kaere-

pere

Kehtib 2008/2009 õppeaastal
Kaerepere 14:20 Kehtna
14:40
Keava
14:30 Keava		
14:55
Kehtna
14:40 Kaerepere
15:05
Marsruudil: Lokuta – Kaerepere – Lokuta
Kehtib 2008/2009 õppeaastal
Lelle		
07:25
Keava		
07:40
Kehtna		
07:50
Keava		
07:55
Kaerepere
08:10
Lokuta		
08:40
Marsruudil Eidapere–Rapla–Valtu–Eidapere
Kehtib 2008/2009 õppeaastal
Eidapere 06:45 Kesklinn
07:50
Lokuta
06:55 Mahlamäe
07:55
Lelle tee 07:05 Kaerepere
08:05
Kehtna 07:20 Kehtna tee
08:40
Keava
07:25 Lokuta		
08:45
Kaerepere 07:35 Eidapere
08:53
Vesiroosi 07:45

Õpilasliinid
Marsruudil Eidapere – Lokuta
Kehtib 2008/2009 õppeaastal
Eidapere
15:35
Reonda
15:45
Eidapere
15:55
Lokuta
16:05
Kehtna tee 16:10
***REMFAKT OÜ buss peatub Kehtna bussipeatuses.
Kehtna valla eriotstarbeline komertsliin
Õpilaste vedu - Valtu Põhikool
SÕIDUPLAAN
FIE LEMBIT KUTSER
Hommik: Esmaspäevast reedeni		
Keava		
7:45		
Tarsi teerist
7:50
Lau		
7:55		
Kaiu teerist
8:00		
Ingliste		
8:05		
Pae		
8:10		
Öökulli		
8:16		
Kaerepere
8:20		
Õhtu:
Esmaspäevast neljapäevani
Reede
Kaerepere
15:50		
14:50
Öökulli		
15:55		
14:55
Pae		
16:00		
15:00
Ingliste		
16:10		
15:15
Kaiu teerist
16:15		
15:20
Lau		
16:20		
15:25
Tarsi teerist
16:25		
15:30
Keava		
16:30		
15:35

ÕPIME MÕNUGA - ERINEVAD ÜHESKOOS

XI Täiskasvanud Õppija Nädal
10. – 17. oktoober 2008

Sellel aastal on 10. – 17. oktoobrini 11. korda
Täiskasvanud Õppija Nädal (TÕN). TÕN-i
eesmärk on tuua õppimisvõimalused ning informatsioon inimestele lähemale ning selgitada, et
enese pidev ameti- või huvialane täiendamine
aitab elus edasi. Tunnustatakse ka neid inimesi,
kes juba on end täiendanud ning sellega teistele
eeskuju näitavad.
Täiskasvanud õppija nädal on rahvusvaheline ettevõtmine, mis on elujõu saanud ligi
poolesajas riigis üle maailma. Traditsiooniliselt
toimub see Eestis igal aastal oktoobrikuu teisel
nädalal. 2008. aasta TÕNI-i teema on ”Erinevad
üheskoos - kultuuridevaheline dialoog”.

Nädala tegevused on osalejatele tasuta ning
toimuvad kolmel tasandil: vabariiklikul – avaüritus ja täiskasvanuhariduse foorum; maakondlikul - konverentsid, seminarid, teabepäevad,
aasta tegijate pidulik tunnustamine ja kohalikul
- koolitusasutuste lahtiste uste päevad, töötoad,
loengud, näitused, vestlusringid, kohviõhtud jm.
Näiteks teist aastat järjest külastab väiksemaid
asulaid populaarseks osutunud Õpibuss, millega
sõidavad kaasa tööturuameti ja täiendõpet pakkuvate koolide esindajad ning teised spetsialistid,
kes oskavad inimestele jagada personaalseid
õpisoovitusi.
Ajakohast informatsiooni TÕN-i ürituste
kohta leiab pidevalt uuenevalt aadressilt www.
andras.ee. Seal on olemas ka kohalikke üritusi
ohjavate maakondlike koordinaatorite kontaktid.
Kõiki tegevusi toetavad Euroopa Sotsiaalfond, Haridus- ja Teadusministeerium ning
Hasartmängumaksu Nõukogu.
TÕN-i korraldajaks on Eesti Täiskasvanute
Koolitajate Assotsiatsioon Andras, mis on 17
aastat tagasi loodud mittetulundusühing. See
ühendab Eesti täiskasvanuhariduse eri valdkondi
ning esindab täiskasvanuharidust Euroopas ja
mujal maailmas. Olles sotsiaalseks partneriks
Haridus- ja Teadusministeeriumile, osaleb
Andras täiskasvanuhariduse poliitika kujundamisel.
Õppida pole kunagi hilja!

Kati Käpp,
ETKA Andras
meedia alaprojektijuht
52 99 632
kati@andras.ee

Õpilaste vedu – Kehtna Põhikool
Hommik: Esmaspäevast reedeni			
Rõue				
7:02
Järvakandi tee bussipeatus		
7:07
Lellapere                               
7:12
Kärpla				
7:15
Kaalumaja bussipeatus         
7:19
Kalbu (Posti teerist)		
7:23
Rõue				
7:27
Ohekatku mõis			
7:31
Koogimäe küla			
7:35
Kehtna				
7:40		
Õhtune: Esmaspäevast neljapäevaniReede
Kehtna		
15:00		
14:00
Järvakandi tee bussipeatus 15:05 14:05
Lellapere
15:12		
14:12
Kärpla		
15:15		
14:15
Kaalumaja bussipeatus 15:18
14:18
Kalbu (Posti teerist) 15:20		
14:20
Rõue		
15:24		
14:24
Ohekatku mõis 15:26		
14:26
Koogimäe küla 15:30		
14:30
Kehtna				
15:35
Keava				
15:40
Kaerepere
15:50		
14:50
***FIE LEMBIT KUTSER`i buss peatub
Kehtna Põhikooli juures
Muudatuste tekkides kajastatakse need Kehtna
valla koduleheküljel www.kehtna.ee ja järgmises Valla Vaatlejas.
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Politsei

POLITSEITEATED
21.08.2008.a. kella 20.15 Kaerepere alevikus
lõi mees käega ja 1,5 l pooltühja plastikpudeliga
noormeest pea piirkonda, põhjustades viimasele
füüsilist valu.
30.08.2008.a. ajavahemikul kell 22.00-00.10
varastati Keava alevikus maja kõrvalt lukustamata jalgratas GT.
05.09.2008 ajavahemikul kell 12.00 -15.00
varastati Kehtna Vallavalitsuse hoone vahekoridorist kaks akudrelli Makita koguväärtusega
7000 EEK.
06.09.2008 kella 01:00 paiku peksid Kehtna
alevis tiigi ääres noorukid oma eakaaslast. Nooruk toimetati haiglasse ninaluumurru, peapõrutuse ja vasaku silma hematoomiga.
09.09.2008.a. kella 07.00 ajal süttis seni
kindlakstegemata asjaoludel maja Keava alevikus.
12.09.2008.a kella 13.15 paiku peksis Kehtna
Põhikoolis nooruk oma klassikaaslast vahetunnis
kätega näkku ja kehasse ning jalaga jalgadesse.
28.09.2008-29.08.2008 ajavahemikul kella17:00-09:00 on Keava turbaraba territooriumil
pargitud kopast varastatud kütusepaagi korgi
eemaldamise teel 50-60 liitrit diiselkütet ning
lõhutud juhiukse klaas. Varaline kahju kokku
4000 krooni.

Päise päeva ajal vargile

Kehtna Vallavalitsuses käib kiire remont
ja töömehed sagivad siia-sinna. Seda ei jätnud
kasutamata pikanäpumees, kes vahekoridorist
kahel korral akudrelli hõlma alla sahkerdas ja
siis kiirelt vallavalitsuse hoonest vehkat tegi!
Ei hirmutanud varast ka ülesseatud kaamera….
Vallavalitsusel ja politseitöötajatel oli selle
võrra lihtsam varast tuvastada. Käesolevaks
ajaks on üks drellidest kätte saadud ja teist veel
otsitakse.

Sügisesed tervitused noorsoopolitseilt
Ja juba see suvi läbi saigi - päikesepaistet ei
jagunud just kõige rohkem, aga patareide
laadimiseks piisab ka headest sõpradest ja
huvitavast tegevusest! Nüüd on jälle kiire
kooliaeg ja suvemõnud tuleb selleks korraks
selja taha jätta.
Meenutades kevadet ja suve oleme sunnitud
ette lugema kurvastava statistika: seitsme kuu
jooksul on lapsed 299 korral rikkunud alkoholiseadust ning 175 korda tubakaseadust. Kurb
tõdeda, et noored ei taha kuidagi aru saada,
et lõbutseda saab ka ilma alkoholi ja suitsuta.
Alkohol ja suits toovad igal juhul kaasa pahandused ning selle, et lapse tegemistesse peavad
tõsiselt ja kurjalt sekkuma nii politsei kui ka
vanemad. Ühelegi emale-isale ei meeldi öine
koputus uksele, mil politsei toimetab koju alkoholiuimas noormehe või neiu. Seega ja veelkord
- alkohol ja tubakatooted ei ole laste sõbrad.
Mure tekitavad õhtused rahurikkumised.
Noored on õhtuti väljas tihti ülemeelikud ja lärmakad ning unustatakse kella vaadata. Tekivad
tülid inimestega, kes soovivad hilistel õhtutundidel rahu ja vaikust nautida. Tavapärased on
siis halvasti ütlemised ja solvamised.
Igal vallal on oma avaliku korra eeskiri,
millest tuleb korraliku kodanikuna kinni
pidada. Siin peavad noortele eeskuju andma
täiskasvanud.

Selle suve valupunktiks on taaskord olnud
meie noored mopeedijuhid. Kallid emad ja
isad! Ärge unustage, et Teie laps tohib juhtida
mopeedi alles 14-aastasena ja tal peab olema
sõiduteel sõites kaasas juhiluba. Mopeedi juhiloa
saamiseks pöörduge koos lapsega lähimasse autokooli, kus Teie laps saab läbida vastava kursuse
ning sooritada eksami.
Liiklusteemadel kõneledes tuleb taaskord
rääkida numbritest, mis just rõõmsameelseks
ei tee: käesoleva aasta seitsme kuuga on liikluseeskirja nõuete vastu eksinud 98 liikluses
kergliiklejana (jalakäija, jalgrattur, mopeedijuht) osalenud alaealist. Lisaks 29 last, kes on
mootorsõidukit juhtinud juhtimisõiguseta ja
hirmutav on, et kuus lapsjuhti on olnud liikluses
alkoholijoobes.
Emad ja isad! Palume Teid, et oleksite oma
käitumisega lastele ainult positiivseks eeskujuks.
Loome neile koos turvalise keskkonna ja kindlustame ohutu koolitee. Lapsed on Teie peegelpilt
sellest, kuidas ületate sõiduteed, kuidas käitute
autoroolis ja millised on Teie enda väärtushinnangud liikluskultuuris.
Teile kõike head ja ilusat sügist soovides

Eve Sirel,
Rapla noorsoopolitsei

Kehtna valla rahvas tegi lustakalt sporti
Algus 1. lk

Löömamehed tegutsevad taas

Kool alanud ja kohe riiukukedki tegutsemas!
Endast nõrgemale vaja ju kohe esimeste tundide
ajal koht kätte näidata ja kindluse mõttes ka
mõned toud anda, et lööja ise „meeste” silmis
tegija oleks! Kool ei ole mitte Rusika Taavi või
Kolaka Toivo kuningriik! Kui löömamehi on
vähemuses, tuleb neil endile uus kool otsida,
et suuremas enamuses normaalsetest õppuritest
oma kooliaja koolis töiselt mööda võiks saata.
Puiatu erikoolis on löömameestest enamus juba
ees ootamas ja sinna sobiks antud mehepojad
nagu rusikas silmaauku!

Natuke nalja õppurite arvel kah!

Eksam erakoolis. Õppejõud küsib:
“Kes arvab, et ta oskab ainet viiele?”
Tõuseb paar kätt.
“Teile kirjutame viied. Kes arvab, et oskab
ainet neljale tõstku käsi!”
Tõuseb ports käsi.
“ Te i l e k i r j u t a m e n e l j a d . T õ s t ke käed, kes arvavad, et oskavad ainet
kolmele!”
Tõuseb umbes kümme kätt.
“Teile kirjutame kolmed! Ülejäänud peavad
tulema järeleksamile.”
“Aga millal järeleksam on?”
“No teeme kohe ära! Kes arvavad ,et oskavad
ainet viiele, tõstku...”

Mariann Kuusmann
612 3504

Iga ala parimad said auhinnaks diplomid ja
esikohti premeeriti lisaks ka toredate varestega
kaunistatud SpordiLustiPäeva T-särkidega. Autot
vedanud mehed said vaevatasuks uhked ja vajalikud Auto Apteegi poolt välja pandud auhinnad,
spinningu viske parimale tegi kingituse Kauplus
Jahikala. Kogu päeva aktiivseimaks osavõtjaks
hinnati perekond REIMETS, keda premeeriti
Valtu ujula tasuta pääsmega.
SUURED TÄNUD Adograaf OÜ, Kehtna
Mõisa OÜ, Kauplus Jahikala, Auto Apteek,
Valtu Spordimaja ja kõik teised, kes aitasid kaasa

organiseerimisele, läbiviimisele ning loomulikult
Teile, kes te aktiivselt kõigest osa võtsite!
Järgmisel aastal tähistame Kehtna valla
SpordiLustiPäeva 5. sünnipäeva!
SpordiLustiPäeva tulemustega saate tutvuda
Raplamaa Spordiliidu koduleheküljel www.
raplamsl.ee olevast protokollist.

Laura Kokk,
Haridus- ja kultuuritöö
nooremspetsialist
Autori foto
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Arengukava

Volikogu arutas valla arengukava täitmist
16. septembril andis vallavalitsus volikogule
aru valla arengukava täitmise käigu kohta
2008. aastal
Koolide ja lasteasutuste osas on suurim ettevõtmine Valtu uue lasteaia ehitamine. Riikliku
nn. KOIT kava I etapist jäi lasteaed välja, kuna
Rapla maavalitsuses otsustati suunata põhiline
osa riigi rahadest Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi
spordihoone rajamisele. Valtu lasteaia juhataja
Urve Lälli ettepanekul pidas volikogu siiski vajalikuks alustada lasteaiahoone projekteerimisega
juba sel aastal, et esitada taotlus 2009.a. sügisel
KOIT kava järgmisse etappi.
Lasteaedadest sai uued ruumid Ingliste
lasteaed.
Volikogu võttis vastu otsuse sulgeda
2009.a. suvest Lelle Kool. Ruumid on ümber
projekteerimiseks haridus- ja kultuurikeskuseks.
Juba oktoobris kolib keskusesse ümber Lelle
raamatukogu, aasta lõpuks ka kultuurimaja.
Värskelt remonditud tööõpetuse klassi tuleb
noorte käsitöö tuba.
Vald on pidanud hoolt noorte õpetajate eest,
Kehtna Põhikoolile eraldati kaks mugavustega
korterit õpetajate elamispinnaks.
Sotsiaaltöö valdkonnas on MTÜ Elupuu alustanud ettevalmistavat tegevust uue
hooldekodu projekteerimiseks Kalbu külla.
Elupuu on valmis saanud Eidapere Õpilaskodu
põhjaliku rekonstrueerimise, sisustatud on uus
köök, vanasse tööõpetuse majja ehitatud mugav
saun koos basseiniga. Kehtnas on remoditud üks
sotsiaalkorter.
Kehtnas valmis avatud noortekeskus, mis
on ümber ehitatud lasteaia ühe osa ruumidest.
Sanitaarremondi tegi läbi ka endise “Tiigi” poe
ruumides paiknev Kehtna klubi. 1. oktoobrist
tuleb valda tööle noorsootöötaja.
Kehtna perearstikeskuse renoveerimine
kestab, kokkuleppeliselt toetab vallavalitsus
perearst Maret Tammet aasta lõpul tehtud kulu-

jaam (jäätmejaam) – suuremõõtmeliste jäätmete
kogumiskoht.
Tänavavalgustust on remonditud ja uuendatud Kaereperes, Keavas, Lelles ja Eidaperes,
uue 300m pikkuse valgustusliini sai Kumma
küla. Tööd käivad uue tänanvavalgustuse ehitamiseks sellel sügisel Viljandi maanteelt Kaerepere alevikku, mis on laste koolituleku rada.
Kaugkütte alal on Kehtna aleviku katlamajas
välja vahetatud katlad, Kehtnas ja Kaereperes on
rekonstrueeritud soojatrasse. Maagaasi kasutusele võtmise kava on esialgu peatatud.
Päästetegevuse alal käib Kehtna päästekomando II järgu ehitamine.
Volikogu leidis elluviidud tegevused vastavat
arengukavale. Vallavalitsusel tuleb jätkata arengukava elluviimist, erilise tähelepanu alla jäävad
Valtu uue lasteaia ehitus ja. Lelle Haridus- ja
Kultuurikeskuse rekonstrueerimine

tuste osaliseks hüvitamiseks.
Kultuuri- ja spordi alal on lisaks eelmainitud
Lelle Haridus- ja Kultuurikeskusega ümberehitustöödega alustamisele olnud erilise tähelepanu
all Kaerepere piirkond.
Valtu Seltsimaja rekonstrueerimise kolmas
ehitusjärjekord saab valmis talve alguseks, maja
taasavatakse pidulikult noverikuus.
Valtu Spordimaja areng on olnud lausa
tormiline – viimase paari aastaga on vahetatud
võimla katus, ehitatud võimlale uus soojustatud
välisfasaad, tehtud vundamendi hüdroisolatsioon ja drenaaž, vahetatud kaugkütte soojuse
torud, rajatud uus parkla. Käesoleval suvel sai
Spordimaja ümbrus uue haljastuse. Endisesse
ujula auku ehitati tenniseväljak. Lõppjärku
on jõudmas kunstkattega jalgpallistaadioni
ehitamine.
Jätkub tegevus ka Paluküla puhke- ja
spordikeskuse rajamisel.
Vesi- ja kanalisatsioon
Valmis on saanud Keava ühisveevärgi- ja
kanalisatsioonisüsteem, jätkuvad tööd sellega liitumiseks. Rekonstrueeritud on Keava
reoveepuhasti ja rajatud uus puurkaevpumpla.
Teedehoolduseks on valla valminud teehoolde kava. Suurt rõõmu on valmistanud KaerepereKehtna uue jalgrattatee (kergtee) valmimine.
Kokku on teede hooldamisele ja remondile
kulutatud üle viie miljoni krooni.
Haljastuse ja heakorra ja loodushoiu alal
käib Kehtna mõisapargi rekonstrueerimine, uute
jalakäijate sildade ehitamine ja pargi valgustuse
rajamine. Eidaperes on valmis saanud Jaama
haljasala. Puhkealadest niideti suvel ja koristati
veetaimed Kehtna Räägu ja Kaerepere Estoonia
paisjärvedest.
Valmis Mukre raba vaateteron, käib Loosalu raba looduskülastusraja rekonstrueerimine,
alustatud on Paluküla looduskülastuskeskuse
ettevalmistustöödega.
Jäätmekäituse osas avati Kehtna Keskkonna-

Jaak Vitsur,
majandus- ja arendusnõunik

28. september on
Maailma Südamepäev!
Algus 2. lk.
2008. aasta südamepäeva teema „Kas sa
teadvustad oma riske?“, kutsub inimesi üles
mõtlema oma elustiili peale ja kuidas see
mõjutab nende tervist. Terve süda võimaldab
meile täisväärtusliku elu. Toitudes tervislikult,
olles füüsiliselt aktiivne ning mitte suitsetades
ennetame südame- veresoonkonnahaigusi ning
meie süda püsib terve ja noor.

Käroliin Andrejeva,
Projektijuht
Tervise Arengu Instituut
Tel: 659 3972

karoliin.andrejeva@tai.ee
www.tai.ee

ära kogu kilogramme! kogu tervisekilomeetreid!
vanus:

Spordiala

Kõndim ine

(jalutam ine tem pos )

30 min

nimi:

kuu :
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1
1,6

Kepikõnd
Jooksm ine

2

Jalgrattasõit

2

(Rull)uisutam ine
Pallim äng

(korv - ja jalgpall, tennis jms )

1,7
2

Ujum ine

2,5

Aeroobika

1,8

Tantsim ine

1,8

Jõusaalitrenn

1,8
1

Võrkpall
Suusatam ine

2,4

Lum erookim ine
käsitsi

1,5

K okku:

Tervisekilomeetrid on välja arvestatud kalorite põletamise suhtes poole tunni jooksul (160 kcal= 1 tervisekilomeeter)
erinevate spordialade kaupa. Kui jooksed tund aega, saad 4 tervisekilomeetrit, kui teed aeroobikat tund aega, saad 3,6
tervisekilomeetrit jne.
Südamenädala lõpuüritustel valdades toimub osalejate vahel auhindade loosimine.
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Haridus, kultuur

KEHTNA MAJANDUS- JA TEHNOLOOGIAKOOL
kutsub osalema Euroopa Sotsiaalfondi projekti
„Täiskasvanute tööalane koolitus kutseõppeasutustes” raames toimuvatele TASUTA täiskasvanute tööalastele koolituskursustele 2008 aasta sügisel.
SIHTRÜHM: töötavad inimesed, kes soovivad end erialaliselt täiendada või uuel erialal
töötada tulevikus.
INFO KOOLITUSE KOHTA
Telefon    +372 516 0541
e- post koolitus@kehtna.edu.ee
Koduleht www.kehtna.edu.ee
KURSUSTEL OSALEMISEKS on vaja täita osalemisleht ning tuua või saata kooli aadressil märkega “ESF koolitus”. Osalemislehe saab ka Kehtna MTK- st. Lõplikult olete registreeritud, kui näete oma nime konkreetse koolituse osalejate nimekirjas kooli kodulehel. Küsimuste
korral helistage 516 0541 või saatke elektronkiri aadressil koolitus@kehtna.edu.ee
ASUKOHT Kooli 1, Kehtna, 79001, Raplamaa
MAJUTAMISE JA TOITLUSTUSE VALDKOND
(Sisuinfo Anne Kersna anneker@hot.ee)
Kursuse nimetus		
Toimumisaeg/kestvus
Toitumisalused ja kaloraaži arvestus
01.10.2008 ja 28.10.2008		
8 tundi
Praktiline klienditeenindus		
14.10.2008 ja 21.10.2008		
8 tundi
Arvuti kasutamine toitlustamises
29.10.2008 			
8 tund
Argipäeva magusroad			
05.11.2008			
8 tundi
Kastmed 				
18.11.2008			
8 tundi
Soolased suupisted			
25.11.2008			
8 tundi
Magusad suupisted			
26.11.2008			
8 tundi
ARHITEKTUURI, EHITUSE JA TRANSPORDI VALDKOND
Kursuse nimetus		
Toimumisaeg/kestvus
Sisuinfo
Laadur- ekskavaatorijuht
04. 10.2008
Helju Sepp
				
120 tundi
487 5332
						
ainsildoja@kehtna.edu.ee
Laastukatused			
17.10.2008
Meelis Tomson
				
8 tundi		
meelis@kehtna.edu.ee
Krohvimine ja pahteldamine
14.11.2008
Meelis Tomson
				
8 tundi		
meelis@kehtna.edu.ee
Lasernivelliiri			
10.10.2008
Ain Jõgi
baaskoolitus			
8 tundi		
survey@kehtna.edu.ee
Ehitiste mahamärkimine
07.11.2008
Ain Jõgi
				
8 tundi		
survey@kehtna.edu.ee
Majandus- ja kommunikatsiooni- november 2008 Ain Jõgi
ministeeriumi määruse “Ehitus- 8 tundi
survey@kehtna.edu.ee
geodeetiliste uurimistööde tegemise
kord” rakendamine
ARVUTI VALDKOND
(Sisuinfo Väino Liimann vainol@kehtna.edu.ee )
Kursuse nimetus		
Toimumisaeg/kestvus
Avarda maailma		
25.-26.09.2008 16 tundi				
Open Office algajatele		
24.10.2008
8 tundi			
Esitluse koostamine 		
07.11.2008
8 tundi
Tekstitöötlus algajatele		
14.11.2008
8 tundi
Arvuti algõpetus		
17.11.2008
8 tundi
Open Office edasijõudnuile
24.11. 2008
8 tundi

KEHTNA KLUBIGA
TEATRISSE
14. oktoober (T) - kell 19:00 Eesti Draamateatri etendus “Lõputu kohvijoomine” endises Heliose kinos.
Pilet 250.-, pensionärid 200.- ja õpilased
213.18. november (T) - kell 19:00 Teater Vanemuise etendus “Savoy ball” Tartus.
Pilet 250.-, pensionärid, õpilased 200.14. detsember (P) - kell 15:00 Estonia teatri

kammersaalis lasteetendus “Imelaps”.
Pilet 150.-, alla 3 aastase sülepilet 15.Pileti hindadele lisanduvad bussisõidurahad!
Pileteid broneerida ja informatsiooni saab
telefonilt 5251283 Kersti
Mida varem helistad, seda parem !

Valla Vaatleja 7

Üritused ja
ühiskülastused
Valtu Seltsimaja
korraldusel

NB! Valtu seltsimaja saalis on remont.
01. oktoober – Ühiskülastus Muusikapäeva
ooperigala Estonias
08. oktoober - “Kolm õde” Ugala teatri
etendus Salme Kultuurikeskuses Tallinnas
09. oktoober - “Ohvrit mängides” Tallinna
Linnateater
10. oktoober - Täiskasvanud õppija nädala
raames pärandkultuuri õhtu
11.- 12. oktoober - noorte huvipäevad „Õige
valik”
14. oktoober - Õpiring “Maailma maad ja
rahvad - Prantsusmaa” Valtu Raamatukogus
16. oktoober – Ühiskülastus „Don Quijote”
Estonias
17. oktoober - Õpiring “Muuseumile
külla”
30. oktoober - õhtul Pärnu Kontserdimajas
hingedepäeva kontsert
31. oktoober – Puhkeõhtu
ÜRITUSTELE REGISTREERUMINE:

Helgi Sussi
5 394 1539, 526 2722

Sündmused
Eidapere
Kultuurikeskuses

4. oktoober VALLA TERVISEPÄEV
Päeva esineja on Voldemar Kuslap
Osavõtutasu 20.-EEK
Bussid väljuvad:
Kaerepere bussijaamast kell 10:00
Inglistelt kell 10:15
Keava bussijaamast kell 10:25
Kehtna bussijaamast kell 10:30
Lelle rahvamaja eest kell 10:50
(võimaluse korral võta kaasa kõnnikepid ja
pane sportlikult riidesse)
Jälgi reklaami!
*******
11. oktoober SÜGISHOOAJA AVAPIDU
ERICH KRIEGER`iga
Eidapere Kultuurikeskuses algusega kell
21:00
Pilet eelmüügist 100.-EEK /kohal 120.EEK
*******
Eidapere Kultuurikeskuses tegutsevad
pensionäride päevakeskus, laste mängu-laulutantsuring, kangastelgedel kudumine, AK klubi
(aiandus ja kodundus), rahvatants, rahvapill,
lauluansambel, tervisevõimlemine, kunstituba
(siidimaal, pärlitöö- ja ehete valmistamine, viltimine, lapitekk, keraamilised tööd)
Informtsioon telefonil 5 344 7332

Helgi Randla

Valla Vaatleja 8

Õnnitleme
juubilare

94
Linda Laurimäe
13. oktoober, Kaerepere
90
Hermann Vahtramäe
21. oktoober, Eidapere
Armilda Jürgenson
31. oktoober, Lokuta
85
Nina Bortnik
9. oktoober, Kaerepere
80
Vilma Vaksmann
9. oktoober, Kehtna
Lilia Pevgonen
12. oktoober, Lelle
Helju Satsi
27. oktoober, Kumma
75
Endel Salumaa
4. oktoober, Nadalama
Vaike Oidsalu
16. oktoober, Keava
Anita Aasa
20. oktoober, Kehtna
Julita-Juta Jürimaa
24. oktoober, Lalli

KEHTNA
VALLAMAJAS
REGISTREERITUD
SÜNNID

Uku Palandi
23.07.2008, Keava
Albert Vilibert
26.07.2008, Kehtna
Sander Matt
26.07.2008, Ingliste
Kaspar Oks
30.07.2008, Ohekatku
Marii Laur
7.08.2008, Reonda
Steven Hažiu
12.08.2008, Kehtna
Öösike Aidla
12.08.2008, Saarepõllu
Marite Isakar
15.08.2008, Hertu
Lilly Krawczyk
19.08.2008, Kumma
Triine Puur
27.08.2008, Kehtna
Kairid Eleen Sinikas
2.09.2008, Hertu
Jaanika Metusal
2.09.2008, Ingliste

Teated, kuulutused& õnnitlused
70
Õnne Teets
3. oktoober, Kaerepere
Rein Kaljusaar
4. oktoober, Ellamaa
Aldur Rei
19. oktoober, Ingliste
Laine Evard
20. oktoober, Kehtna
Ivi Leinberg
23. oktoober, Kaerepere
65
Helju Hermann
14. oktoober, Lokuta
Silvia Gontšarenko
14. oktoober, Kehtna
Aino Toirk
16. oktoober, Paluküla
Bronislava Lõhmus
18. oktoober, Kehtna
Ants Kipper
27. oktoober, Kehtna
60
Leelo Riisenberg
2. oktoober, Kaerepere
Jüri Pärgma
13. oktoober, Keava
Anne Archipov
13. oktoober, Kaerepere
Maime Väljaots
19. oktoober, Põllu
Elle Raid
20. oktoober, Kehtna
Anne Aus
29. oktoober, Kehtna

OÜ Kehtna Elamu
vee-ettevõttena
palub kõigil oma
klientidel
teatada seisuga
30. september 2008

eramu või korteri
veemõõtja näit

hiljemalt 06. oktoobriks
k.a tel 487 5231 või
kehtnaelamu@hot.ee.
Koostöö eest tänades
OÜ Kehtna Elamu.

Üürile anda 1-toaline
korter Kehtnas.
Möbleeritud, dušinurk ja
WC koos, panipaik,
rõdu, boiler.
Hind 1500+kommunaalmaksud.
Ettemaks 1500 kr.
Tel 5 669 7498 Sirje

Müüa heas korras
3-toaline korter
Kaereperes
Männiku põik 1
Hind 640 000.Täpsemat informatsiooni
saab telefonilt
+372 5341 9611

TULE LAULMA!
SEGAKOOR
CANTUS

ALUSTAB 15. SEPTEMBRIST OMA
45. HOOAEGA.
JUUBELIÜRITUSTELE LISAKS ON
2009 LAULUPEO AASTA.
LOODAME LEIDA AEGA KA REISIMISEKS
LÄHEMAL JA KAUGEMAL.
KUI OLED VIISIPIDAJA JA SULLE MEELDIB KOOS
TEGUTSEMINE, SIIS TULE ESMASPÄEVAL VÕI
NELJAPÄEVAL KELL 19.00
RAPLA KULTUURIKESKUSESSE JA
PANE ENNAST PROOVILE!
LISAINFOT KOORI KOHTA SAAD AADRESSILT
http://www.cantus.ee/ või
telefonilt 5 646 1064.

26. oktoobril
läheme suveajalt
üle talveajale

26. oktoobri öösel kell
4.00 läheb Eesti suveajalt
üle talveajale. Kellaosutid
tuleb nihutada ühe tunni
võrra tagasi.

Kellakeeramise aluseks on
Vabariigi valitsuse määrus 26. aprillist 2004 nr 120
Rahvusvahelise mõõtühikute
süsteemi (SI) põhiühikud, nendest
tuletatud ühikud, nende kord- ja
osaühikud ning rahvusvaheliselt
kehtestatud lisaühikud ja nende
kasutamise viis.
Suurust «aeg» kasutatakse
seoses suveaja rakendamisega,
kus suveaja algus on kell 03.00
(01.00 GMT) märtsikuu viimasel
pühapäeval, kusjuures kellaosutid
nihutatakse ühe tunni võrra edasi,
ja suveaja lõpp on kell 04.00 (01.00
GMT) oktoobrikuu viimasel pühapäeval, kusjuures kellaosutid nihutatakse ühe tunni võrra tagasi.

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

Mälestame
lahkunuid

Ants Põlma
13.05.1944 - 01.08.2008
Saksa
Eha Orupõld
12.09.1944 - 04.08.2008
Saarepõllu
Lui Pikkov
16.07.1935 - 15.08.2008
Saunaküla
Leo Nigul
27.02.1928 - 28.08.2008
Kehtna
Pauline Lindermann
16.09.1910 - 5.09.2008
Kehtna

