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Kehtna noorimad vallakodanikud koos vanematega Kehtna MTK-s hõbelusika peol. 					
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Kehtna valla beebide hõbelusikapidu
Võib vist kujundlikult väljendades
öelda: selleks, et valla kodanike postkasti satuks kutse beebipeole, peab
olema täidetud üks tingimus - perre
on sündinud uus ilmakodanik. Ja nii
on peresid kutsutud beebipeole juba
2003. aastast alates. Kõik Kehtna
valla beebid, kes sündinud 2015.
aastal, olid oodatud koos emadeisadega 17. veebruaril Kehtna valla

hõbelusikapeole. Traditsiooniline
pidu peeti Kehtna majandus- ja tehnoloogikoolis, kus lahke pererahvas
külalisi võõrustas. On hea meel
tõdeda, et sel aastal oli kohale tulnud
väga palju beebisid. Kehtna valla 25.
juubeliaasta valguses lisasid pidulikkust vallavanem Indrek Kullami
tervitus, väikesed laululapsed Kehtna
kunstide koolist Kätlin Langi juhen-

damisel ja kaetud kohvilaud.
Kõikidele beebidele kingiti valla
vapiga kaunistatud hõbelusikas ja
raamat „Pisike puu“, mis on valminud kultuuriministeeriumi tellimusel
ja kingitakse kõikidele Eestis 20152016 sündivatele lastele. Raamatu
andis üle Kehtna rahvaraamatukogu
direktor Maie Kalmiste.
2015. aastal sündis Kehtna vallas

45 last, 16 poissi ja 29 tüdrukut.
Kõigil osalejatel on võimalik
tellida DVD-plaat koos piltide ja videoga. Plaat maksab 10 eurot ja selle
saab kätte valla sotsiaalteenistusest.
Info tel 489 8837
Soovime kõigile peredele õnne,
armastust ja kannatlikku meelt laste
kasvatamisel.
Kristina Lett, sotsiaalnõunik

Harald Rannamets on vanem kui Eesti Vabariik
Kehtna valla vanim elanik Harald
Rannamets elab Ahekõnnu külas.
Valla Vaatleja külastas 23. märtsil
oma sajandat sünnipäeva tähistavat
vanahärrat mõni päev varem tema
kodus Uuetoa talus.
Praegu pojapoeg Raini ja truu
koera Saksiga koos elav juubilar
jutustas seiku oma elatud elust ja
kirkamaid mälestusi Eesti Vabariigi
algusaastaist.
Kahjuks võimaldab piiratud lehemaht lugejateni tuua vaid olulisemaid
seiku vitaalse ja hea mäluga mehe
eluteest. Sündis ta tsaar Nikolai
II ajal Kuusalu vallas 23. märtsil
1916.a. Pärast kohustusliku 6 klassi
lõpetamist tuli asuda tööle. Esimesed
tööotsad olid taludes talutöid tehes.

Kui Kehras alustati 30-ndate
keskpaiku paberivabriku ehitamist,
siirdus noormees sinna ehitustööle.
1938.a avatud vabrik oli moodsaim
omataoliste seas kogu Põhja-Euroopas.
1937.a läks Harald aastaks Eesti
kaitseväkke, kus teenis Kuperjanovi partisanide pataljonis Tartus.
Õppelaagris Petseris teenis ajateenija ka “kupu” pagunitele. Rääkides
sõjaväes õpitud raskekuulipilduri
ametist, muutub vanahärra veelgi
elavamaks. “Pidin kuulipildujat
nii hästi tundma, et kinniseotud
silmadega tuli varem lahti võetud
kuulipilduja pärast kokku lapata,”
räägib Harald õhinal.
(Järg lk. 3)

Uuetoa talu vanaperemees Harald Rannamets koos truu sõbra Saksiga
oma kodu uksel.
Foto: AARE HINDREMÄE
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Vallavalitsuse istungitest
16.02.2016
- Munitsipaalomandisse taotletavate
vallateede maaüksuste sihtotstarbe ja
koha-aadressi määramine.
- Munitsipaalomandisse taotletavate
vallateede maaüksuste maksustamishinna määramise aktide kinnitamine.
- Alliklaane katastriüksusest ja Haakla-Maidla katastriüksusest jagamise
tulemusel moodustatavatele uutele
katastriüksustele koha-aadressi ja
sihtotstarbe määramine.
- Kehtna vallas asuvate maaüksuste
Eesti Vabariigi omandisse jätmine.
- Raha eraldamine seltsingule
Umbsõlg.
- Lellapere külas alajaama kohta
projekteerimistingimuste väljastamine.
- Geoloogilise uuringu kooskõlastamisega seonduva arutamine.
- Volikogule esitatavate eelnõude
„Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamise kava“ ja „Audiitori
määramine“ arutamine.
- Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni-

torustike ning rajatiste rekonstrueerimisega seonduva arutamine.

Volikogu korraline istung toimus 17.
veebruaril. Osales 16 volikogu liiget.
Istungist võtsid osa vallavanem
Indrek Kullam, majandusnõunik
Hans-Jürgen Schumann, finantsnõunik Leida Uusallik, arendusnõunik
Sigrid Keskküla, maakorralduse
vanemspetsialist Ene Sulg ja keskkonnaspetsialist Aivar Puur. Allpool
lühiülevaade volikogu istungist.

eelnõu hääletusele. Eelnõu kinnitati
ühehäälselt.
Maa munitsipaalomandisse
andmise taotlemine (aiamaad).
Sarnaselt eelnevaga tutvustas E.
Sulg otsuse eelnõud, millega taotletakse valla munitsipaalomandisse
Kehtna aleviku nelja aiamaade
maaüksust. Istungi juhataja pani
eelnõu hääletusele. Eelnõu kinnitati
16 poolthäälega.
Järvakandi vallavolikogu ettepanek ühinemisläbirääkimiste
alustamiseks. Volikogu esimees
selgitas, et Järvakandi on teinud
vastavasisulise ettepaneku Kehtnale, Kärule ja Raikkülale. Meie
detsembrikuus tehtud läbirääkimiste
algatamise ettepanekule on Juuru,
Kaiu ja Raikküla vastanud positiivselt ning Järvakandilt veel vastust
tulnud pole. Ta väljendas ka oma
isiklikku seisukohta, et kuna meie
ise oleme Järvakandile ettepaneku
teinud, siis ei ole meil põhjust ka
nende ettepanekust keelduda. Ta
selgitas volikogu liikmetele kahe
erineva eelnõu olemasolust tulenevat
hääletusprotsessi. Istungi juhataja
pani eelnõud hääletusele. Järvakandiga läbirääkimiste alustamisega
keeldumise poolt ei hääletanud ükski
volikogu liige. Eelnõu „Nõustumine
haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamiseks”
võeti vastu 16 poolthäälega.
Audiitori valimine. Vallavanem
Indrek Kullam selgitas, et laekus neli
pakkumust, milledest vallavalitsus
tunnistas soodsamaks E-Audit OÜ
pakkumuse. Ta lisas, et kõnealune fir-

23.02.2016
- Vallavalitsuse 22.12.2015. a
korralduse nr 360 muutmine.
- Munitsipaalomandisse taotletavate
haljasalade maaüksuste sihtotstarbe
ja koha-aadressi määramine.
- Munitsipaalomandisse taotletavate
haljasalade maaüksuste maksustamishinna määramise aktide kinnitamine.
- Isiku hoolekandeasutusse paigutamine.
- Valla kultuuriasutustes valla 25.
aastapäeva sündmuste läbiviimise
toetamine.
- Hajaasustuse programmi projekti
toetuse kasutamise aruande kinnitamine.
- Ehitusloa väljastamine mobiilsidemasti püstitamiseks Keava
alevikus.
- Loa andmine ürituse „Paluküla
lumelaud 2016“ korraldamiseks.

Vallavolikogus

Kehtna valla ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni arendamise kava
aastateks 2016-2027 kinnitamine.
Selles päevakorra punktis anti ülevaatlik kokkuvõte ÜVK arengukava
uuendustest kuni aastani 2027. A.
Puur märkis, et vajadus ÜVK arengukava korrigeerida iga nelja aasta järel
tuleneb seadusest ja sellega on tegelenud HEKA Projekt. Kokkuvõtte
tegid HEKA Projekti esindajad Kadi
Rajala-Pihl ja Kadri Mäsak. Nad
tutvustasid kava kolme etapi – lähi-,
lühi- ja pikaajaliste objektide loetelu
ja samuti investeeringute rahastamise võimalusi ning teenushindade
prognoosi. Kaheksa-aastase perioodi
peale on planeeritud investeeringuid
ca 5 miljonit eurot. H.-J. Schumann
märkis, et investeeringute maht on
suur ja teenushinna tõus ilmselt selle
käigus vältimatu. Määruse eelnõu
kinnitati 16 poolthäälega.
Maa munitsipaalomandisse
andmise taotlemine (haljasalad).
Maakorralduse vanemspetsialist E.
Sulg tutvustas otsuse eelnõud, millega taotletakse valla munitsipaalomandisse Kehtna alevikus asuvaid
12 haljasala. Istungi juhataja pani
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Toimetaja Aare Hindremäe,
e-post: vallavaatleja@gmail.com

1.03.2016
- Sotsiaaltoetuste eraldamine.
- Munitsipaalomandisse taotletavate Kehtna alevikus paiknevate
korterelamute elanike aiamaa kasutusega maaüksuste sihtotstarbe, kohaaadressi ning maksustamishinna
määramine.
- Korraldatud jäätmeveoga seotud
taotluste läbivaatamine.
- Lihthanke „Kehtna valla kruusateede greiderdamine“ kohta informatsiooni ärakuulamine.
- Kehtna valla omandis oleva maa
koormamine isikliku kasutusõigusega - eelnõu volikogule.
- Vara võõrandamine - eelnõu
volikogule.
10.03.2016
- Vallateede maa maksustamishinna
määramise aktide kinnitamine.
- Vallateede maaüksuse sihtotstarbe
ja koha-aadressi määramine.
- Kinnisasjade ühendamine Koogiste
ja Kõrbja külas.
- Kõrbja-Välja katastriüksuse jaga-

ma on tegutsenud korrektselt, teinud
soliidseid töid ja pakkumuse kohaselt
on teenus veidi odavam kui eelneval
audiitorfirmal. Samas pakkumustes
suuri erinevusi teenushinnas ei
olnud. S. Riisenberg soovitas kindlasti korraldada audiitori ja revisjonikomisjoni esimehe kokkusaamise.
Volikogu nõustus vallavalitsuse poolt
esitatud ettepanekuga kinnitada
audiitoriks aastateks 2015-2017
E-Audit OÜ. Otsuse eelnõu kinnitati
16 poolthäälega.
Vallavara tasuta võõrandamine.
Majandusnõunik H.-J. Schumann
selgitas, et selle otsusega antakse
OÜ-le Kehtna Elamu üle kolme renoveeritud reoveepumpla kinnistud
asukohaga Eidaperes kaks ja Reonda
külas üks. Istungi juhataja pani
eelnõu hääletusele. Eelnõu kinnitati
ühehäälselt.
Töö eest tasustamine, hüvituse
määramine. Eelarvekomisjoni
esimees S. Riisenberg ja finantsnõunik L. Uusallik selgitasid, et 2016.a
eelarvesse oli planeeritud töötajate
5%line palgatõus, mida on rakendatud ka arutusel olevas eelnõus.
S. Ojamuru juhtis tähelepanu, et
teiste volikogude eeskujul võiksid
volikogu hüvitised olla kehtestatud
määrusega ja vallavanema töötasu
eraldi otsusena ning rõhutas, et meie
volikogu liikmete ja komisjonide
esimeeste tasud on lausa olematud,
võrreldes teiste omavalitsustega.
Volikogu liikmed selles probleemi
ei näinud, vaid väitsid, et raha pärast
nad volikogusse kandideerinud ei
ole. S. Riisenberg ja L. Uusallik

mine, koha-aadressi ja sihtotstarbe
määramine.
- Ehitusloa väljastamine elamu
ümberehituseks Põllu külas.
- Kasutusloa väljastamine puhkemaja kohta Kõrbja külas.
- Vallavalitsuse 27.11.2012. a
korralduse nr 345 muutmine.
- Projekteerimistingimuste väljastamine ehitise kohta Saunakülas.
- Projekteerimistingimuste väljastamine maakaabelliini ja alajaama
kohta Lalli külas ja Palukülas.
- Ehitusloa väljastamine puurkaevu
kohta Lau külas.
- Kehtna Elamu OÜ osakapitali
suurendamine.
- Sotsiaaltoetuse eraldamine.
- Sotsiaalhoolekande seaduse rakendamine - eelnõu volikogule.
- Hariduskuludeks määratud riiklike
vahendite jaotus valla koolidele.
- Koolilõuna riikliku toetuse jaotus
valla koolidele.
- Selgituste esitamine vallavolikogu
17.02.2016. a otsuse nr 90 kohta.

juhtisid tähelepanu, et valla eelarve
on kinnitatud ja parandusettepanekud
oleksid pidanud laekuma tunduvalt varem, eelarve menetlemise
käigus. K. Velleste lisas, et eelnõu
on ette valmistanud valla jurist,
seega õiguslikus pooles kahtlema
ei peaks. Otsuse eelnõu kinnitati 16
poolthäälega.
Informatsioonid
Katrin Velleste tutvustas valla sünnipäevanädala ürituste kava ja tegi
seoses valdade-linnade päevadega
16.-17.03.16 ettepaneku märtsikuu
volikogu ühe nädala võrra edasi
lükata.
Indrek Kullam andis ülevaate PKT
meetmesse Paluküla Spordikeskuse
arendamiseks esitatud taotluse parandustest ja muudatustest. Kaerepere
aleviku ja Valtu Spordimaja kütmise
teemadel on läbirääkimisi peetud,
kuid soojatootjaga kokkulepeteni
pole jõutud, läbirääkimised jätkuvad.
Helen Link: Millal alustatakse
Valtu Spordimaja arengukava koostamisega? Kalju Kalda vastas, et
sellega on tegeletud, aga konkreetset
aega kava valmimiseks ta ei andnud.
Lili Saksing lisas, et ka komisjon on
juhtinud tähelepanu spordimaja arengukava koostamise vajadusele ja juht
peab sellega tegelema hakkama.
Siim Riisenberg tegi kokkuvõtte,
kus käsitleti KOV-ide ühinemist Türi
valla näitel.

Valla Vaatleja on värvilisena avaldatud aadressil www.kehtna.ee
Tehniline teostus Nädaline OÜ. Trükkinud Paar OÜ. Tiraaž 2400.

Volikogu protokolli põhjal
Katrin Velleste
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Saame tuttavaks - Sigrid Keskküla
Ettevõtlus- ja arendusnõunik tegeleb valla arengukavas toodud
eesmärkide elluviimisele kaasa
aitamisega. Korraldab arendus- ja
projektitööalast tegevust vallas ja
teeb koostööd valla ettevõtjatega.
Koostab valla arengukava muudatusettepanekuid ja menetleb koostöös
vallavolikogu komisjonide ning
vallavalitsuse ametnikega. Tegeleb
valla üldplaneeringu kaasajastamise
koordineerimisega, valla arendusprojektide ja -programmide taotluste
ettevalmistamisega Euroopa Liidu
struktuurifondidelt ning valla mainekujundusega ja korraldab erinevaid

üritusi, mis on suunatud ettevõtluse
edendamisele.
Varasem töökogemus: Töötanud
riigiametis ja linnavalitsuses õigusnõunikuna ning erasektoris koolitaja
ja ettevõtjana. Olnud EL-i struktuurifondide projektijuht, koolitanud ja
täiendanud end EL-i struktuurifondide projektijuhtimises.

Sigrid Keskküla, Kehtna valla
ettevõtlus- ja arendusnõunik

Foto: AARE HINDREMÄE

Ühissõidukipeatusele
kohanime määramine

Tunnustamisi

Vastu tulles Selja küla elanike soovile rajada Rapla–Järvakandi–Kergu
tee 30. kilomeetrile uus bussipeatus,
on vallavalitsus koos Maanteeameti
ja Rapla maavalitsuse esindajatega
määranud kohapeal bussipeatuste
(erinevates liikumissuundades)
asukohad.
Busside peatumise koht tähistatakse tähispostidega, millel on
bussipeatuse nimi (kohanimi).
Kohanimede määramist reguleerib
Eestis kohanimeseadus.
Vastavalt kohanimeseadusele
peab ka ühissõidukipeatusele olema
määratud kohanimi, mis kantakse
kohanimeregistrisse.
Kohanimemääraja on sama seaduse alusel kohalik omavalitsus.
Kohanimi määratakse kohanime-

Maaeluminister Urmas Kruuse andis
22. veebruaril maaeluministeeriumis
toimunud EV 98. aastapäevale
pühendatud aktusel põllumajanduse
ja maaelu edendajatele üle teenetemärgid.
Hõbedase teenetemärgi pälvisid:
Kaupo Kauri - aktiivne talunik, Lepiku Farm OÜ, Eestimaa
piimatootjate ühistu ja Eestimaa
talupidajate liidu juhatuse liige
Märt Riisenberg - Kehtna Mõisa
OÜ juhatuse esimees, tulundusühistute Epiko ja Farm In nõukogude
liige ja juht.
Hõbedane teenetemärk antakse
eduka tegutsemise eest põllumajanduse, toidutööstuse, maaelu või
maaettevõtluse edendamisel.
*

määraja õigusaktiga.
Rajatavale peatusele soovitakse
nimeks määrata Vahtra.
Vastavalt kohanimeseadusele
avalikustab Kehtna vallavalitsus
enne otsuse tegemist kohanimemääramise korralduse eelnõu koos asukoha plaaniga, millega on võimalik
tutvuda Kehtna vallavalitsuses
aadressil Kehtna alevik, Pargi tn
2, või valla kodulehel: http://www.
kehtna.ee
Kui kellelgi on peatuse nime
suhtes arvamusi või ettepanekuid,
siis palume need vallavalitsusele
esitada 11. aprilliks 2016 (Kehta,
Pargi tn 2 või e-post: kehtna@
kehtna.ee)
Ene Sulg,
maakorralduse vanemspetsialist

Rapla maavanem Tõnis Blank
tunnustas Märjamaa rahvamajas
toimunud EV 98. aastapäevale
pühendatud vastuvõtul mitmeid
maakonna väärikaid inimesi kuldse
ja kolme hõbedase maakonna vapimärgiga.
Kehtna vallast pälvis Raplamaa
hõbedase vapimärgi rahvamuusikaõpetaja Margit Kuhi.
Teenetemärk on asutatud 2013.a ja
antakse kodanikule, kes silmapaistva
töö ja tegevusega on kaasa aidanud
Rapla maakonna arengule, samuti
muude saavutuste eest, mis on
toonud au ja tunnustust maakonnale,
aga ka isikutele, kes on silma paistnud mingi konkreetse, maakonna
jaoks olulise saavutusega lühemal
perioodil.

Harald Rannamets on vanem kui Eesti Vabariik
(Algus 1. lk)
Pärast sõjaväge siirdus ta KohtlaJärvele vastavatud õlivabrikusse
ning soovis sellisele tööle asuda,
“kus saaks rohkem raha ja rohkem
istuda”, meenutab Harald.
Töömehetee katkestas alanud sõda
1941.a, kui Harald sattus saatma
raudteel hobuseid, mis punavägi oli
rekvireerinud eesti taludest. Hobused
saadeti Murmanski sõjaväe tarbeks.
Pikal teekonnal sakslaste poolt
puruks pommitatud umbes kilomeetripikkune ešelon, imeline eluga
pääsemine, edasine reis hobustega
koos 65 teise kaasmaalasega sihtpunkti, sealt tagasi sõit Leningradi
- kõik see tuleb sorava meenutusena
Haraldi suust.
Leningradis taheti noormehed suunata lähimasse sõjaväe komissariaati,
et mobiliseerida punaväkke. Seda
aga keegi ei soovinud ning otsustati end peita Eesti poole suunduva
rongi tühjadesse loomavagunitesse.
Põgenemist aitas korraldada kohalik
venelasest raudteetööline.
Pikalt meenutas Harald kodu-

Harald 22-aastase noormehena.

Foto: erakogu

maale naasmist, arreteerimist vene
sõdurite poolt Narvas ning taas
läbi akna põgenemist. Kodu poole
suundudes kohtuti saksa eelväega.
“Siis saime sakslaste välikatlast
pärast mitmepäevast nälgimist korralikud kõhutäied, sakslased andsid

meile enne veel seepi ja käterätid,
et saaksime end korralikult puhtaks
pesta. Vett saime Püssi raudteejaama
veetornist,” meenutab Harald.
Sõja ajal töötas ta Kohtla-Järvel
elektrijaamas, pärast sõda Kehra
elektrijaamas. 1949.a soovitas direktor elu- ja töökohta vahetada, sest
Harald oli vahepeal sattunud NKVD
huviorbiiti ning kutsuti aeg-ajalt
öistele ülekuulamistele. Seda eeskätt
seoses tööga elektrijaamas Saksa
okupatsiooni ajal.
1949.a siirduski Harald tööle Järvakandi klaasitehasesse. 25. märtsi
küüditamise ööl oli Harald külas
tuttaval tüdrukul, kelle perekonnale
tuldi järele. “Vaevalt olime magama
jäänud,” räägib Harald, kui hakkas
ustele ja akendele prõmmimine
ning nõuti ukse avamist. Otse minu
silme all küüditati see pere. Mind
nimekirjas ei olnud ja öeldi, et sina
jääd maha.”
1950.a tutvus Harald endast 11 a
noorema tütarlapse Maria Bataleroviga, kes rahvuselt küll venelane,
kuid õppinud eesti koolis. Samal

aastal abielluti. Sündisid poeg Leo ja
tütar Eve. “Eve peab pensionäripõlve
Järvakandis, kuid poeg puhkab juba
neljandat aastat Alu teel, abikaasa
suri 1992.a,” räägib Harald. “Mõlemal minu lapsel on omakorda kaks
last ja kõik algavad R-tähega - Rain,
Riin, Raivo ja Riina.” Neljakordsel
vanaisal on ka kaks lapselapselast.
Küsin, mida ta arvab tänasest Eesti
Vabariigist. Pärast mõningast pausi
vastab Harald: “Olen seitse valitsust
üle elanud,” ning lisab veidi aja
pärast: “Esimeses Eesti Vabariigis
oli ikka parem elada, kõigil oli tööd
ja toidukaup oli ikka palju odavam.
Samas ega ma praegu ka ei kurda,
tulen oma pinsiga toime.”
Küsimusele, mis võiks olla nii pika
ea saladus, vanahärral kindlat retsepti
ei olegi. “Nooruses olin kõva suitsumees, napsust pole kunagi hoolinud,
samas pitsist tervisenapsust pole ka
ära öelnud. Tuleb ennast liigutada ja
korralikku toitu süüa,” arvab Harald,
kui ukse peal hüvasti jätab.

Aare Hindremäe
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Kehtna vald 25 versus 150
14. veebruaril 25 aastat tagasi
kinnitas tollane Ülemnõukogu
Presiidium Kehtna omavalitsusliku staatuse vallana. Nimetatud
tähtpäevaga seoses on kohane
heita pilk Kehtna valla kujunemisele läbi aastakümnete.
Tänapäevase Kehtna valla territoorium on lõhestatud mitmetest
ajaloolistest piiridest. Siinsetelt maadelt on läbi läinud kunagise Harju ja
Alampoisi muinasmaakonna ning
Eestimaa ja Liivimaa kubermangu
piir. 17. saj algul jagunesid praeguse
valla maad kahe riigi – Poola ja
Rootsi vahel. Kihelkondlikke piire
arvestades kuulus suurem osa praegusest Kehtna vallast Rapla kihelkonna
alla, valla kirdeosa Juuru ja lõunaosa
Vändra kihelkonnale. Juba nimetatud
piiridele lisanduvad eri maakondade
või hilisemate rajoonide koosseisu
kuulunud valdade ja külanõukogude
või nende osade liitmine, mille tulemusena on saanud oma tänased piirid
meie koduvald Kehtna. Vanimad
protokollid kohaliku omavalitsuse
tegevusest siinsetel aladel pärinevad
Kehtna ja Keava vallast 1866. aastast
ja Ohekatku vallast aastast 1867.
Seega möödub tänavu 150 aastat
Kehtna valla esmamainimisest.
1890. aastate algul hakati valdu
ühendama. Eesti Ajalooarhiivis
on dokument, kus seisab kirjas:
“1891.a liideti Kehtna (Kechtel)
kogukonnaga, mis moodustatud endises Eestimaa kubermangus Harju
maakonnas Rapla (Rappel) kihelkonnas asetsevast (Kechtel) mõisast
ja selle järele kuulunud talunditest,
samasse kubermangu, maakonda ja
kihelkonda kuuluvad Keava (Kedenpäh) ja Ohekatku (Odenkat)
kogukonnad ühiseks Kehtna vallaks
Rapla talurahva asjade komissari
otsusega, mis avaldatud “Eestimaa
Kubermangu Teatajas” nr 17 2. mail
1891.a.” Kehtna vallamaja ehitati
Nadalama külla 1892. aastal.
1899.a haldusüksuste loetelus on
praeguse Kehtna valla territooriumiga seotud järgmised vallad (sulgudes
liidetud vald, valdade nimetused
tollases kirjapildis):
Harjumaa - Ingliste, Juuru (Hõreda, Pae), Järvakandi (Järvakandi,
Lellevere, Vahakandi), Kehtna
(Kava, Kehtna, Ohekatku), Rapla
(Valtu ja Ärtu).
Pärnumaa - Käru (Eidapere, Lelle).
1917. aasta Veebruarirevolutsioonist kuni Tartu rahulepingu
allakirjutamiseni 2. veebruaril 1920
oli kohalike omavalitsuste olukord
keeruline. 1917.a kaotati vald kui
talurahva seisuslik omavalitsusüksus, vallaomavalitsusest sai kõigi
tema territooriumil elavate kodanike
esindus. Saksa okupatsiooni ajal
kuulus kogu seadusandlik, täide-

Kehtna vallavalitsus 1934-1940. Fotol vasakult: Otto Müüriste (sekretär), Johannes Salm (vallavanema abi), Alma Hamburg (sekretäri abi),
(Eduard Treimann) Elmo Taremaa (vallavanema abi) ja Eduard Saar
(vallavanem).
Foto: Evi Mahoni erakogu

saatev ja kohtuvõim Saksa armee
ülemjuhatusele. Eestimaa Töörahva
Kommuuni päevil loodi senise omavalitsuse asemel tööliste ja soldatite
nõukogud.
1922.a lõpuks olid Eesti Vabariigi
haldusjaotuse nimekirjas järgmised
Kehtnaga seotud vallad:
Harjumaa - Ingliste, Juuru, Järvakandi, Kehtna, Rapla; Järvamaa
- Käru; Pärnumaa – Lelle.
Vabariigi Presidendi otsusega nr
88 7. oktoobrist 1938 kinnitati uus
valdade nimekiri, mis fikseeris vallareformi tulemused. Likvideeritud
Ingliste vallast liideti Kehtna vallaga
Paluküla küla ja Mäetaguse asundus,
Juuru vallaga Lau küla ja Ingliste
asundus. Kehtna ja Järvakandi valla
piiri õgvendati. Kehtna valla Haakla
küla liideti Pärnumaa Lelle vallaga.
Tollasesse vallavalitsusse kuulusid
vallavanem, vallavanema abid (2) ja
sekretär ja tema abi.
Eri ajalooperioodidel on olnud
kasutusel nii Lelle kui ka Eidapere
nimetus kohaliku omavalitsuse tähistamisel, aga ka Lelle ja Eidapere
omaette omavalitsusüksustena.
1940.a 16. juunil Nõukogude
Liidu esitatud ultimaatumiga algas
Eesti tegelik okupeerimine. Lõpetati vallavolikogude tegevus, nende
ülesanded pandi vallavalitsustele.
Siseministri otsusega 31. juulist
1940 vabastati ametist kõik senised vallavanemad ja nende abid.
Nende asemele määrati kohalikud
kommunistliku korra pooldajad.
17. jaanuarist 1941 asutati töörahva
saadikute nõukogude täitevkomiteed,
mis asendasid seniseid kohalikke
omavalitsusi.
22. juunil 1941 alanud Suure
Isamaasõja käigus sakslaste poolt
vallutatud aladel jätkasid tööd vallavalitsused, mis allusid kindralkomissari järelevalve all tegutsevale Eesti
Omavalitsusele.
Seoses Eesti hõivamisega
Nõukogude vägede poolt 1944.a

augustis-septembris moodustati
uuesti kohalikud täitevkomiteed.
Täitevkomitee töötajate arv oli 3-5
inimest sõltuvalt valla suurusest.
Täitevkomitee ülesanneteks oli
maareform, müügikohustuste teatavakstegemine ja täitmise kontroll,
põllutööde tegemise kontroll, elanike
töökohustuste korraldamine, talude
kohta andmete kogumine, senised
hariduse, sotsiaalhoolduse ja heakorra alased küsimused. Kuna vallad
olid küllaltki suured, peeti riiklike
ülesannete paremaks täitmiseks
vajalikuks valdade sees moodustada
külanõukogud. Külanõukogude moodustamine toimus 1945. aasta sügisel
maakondade viisi ja lühikese ajaga.
Järgnenud viie aasta jooksul toimis
Eestis kolmeastmeline haldusjaotus:
maakond-vald-külanõukogu.
8. augusti 1945 seadlusega moodustati külanõukogud (kn) Harjumaal:
Juuru vallas Ingliste kn, kuhu
kuulusid teiste hulgas Hõreda ja Lau
küla ning Pae ja Ingliste asundus;
Järvakandi vallas Järvakandi
kn – Kokuta, Kärpla, Laeste, Nurme, Lellapere, Kabeli, Uusküla ja
Sooaluste küla; Tehaste kn – Ahekõnnu, Nõlva, Allika ja Selja küla;
Kehtna vallas Kehtna kn –
Kehtna riigimõis, Keava al-k, Kalbu,
Keava, Koogimäe, Linnaaluste,
Käbi, Vastja, Nadalama, Vene, Rõue
ja Nurme küla;
Paluküla kn – Hiie, Paluküla,
Selja, Ohekatku, Lalli, Palasi, Mäetaguse, Ööre küla;
Rapla vallas Valtu kn – Põrsaku,
Saksa, Kumma, Sauna, Nurme,
Kaerepere ja Hertu küla ja Järvamaal
Käru vallas Jõeküla kn – Kõrbja
küla. 16. augusti 1945 seadlusega
moodustati Pärnumaa valdades külanõukogud:
Lelle vallas Eidapere kn – Eidapere, Ellamaa, Reonda, Mukre,
Saare, Koogiste, Kurikse, Kenni,
Vallastu ja Põllusaare küla;

Hiiekõnnu kn – Hiiekõnnu, Kastna, Voore, Lille, Põllu, Sarapiku,
Haakla, Lokuta ja Matsimurru küla.
Külanõukogude koosseisu kuuluvate
külade loetelus on märgitud ainult
need külad, mis on seotud praeguse
Kehtna valla territooriumiga.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 26. sept 1950.a seadlusega
alustatud haldusjaotuse reformiga
likvideeriti maakonnad ja vallad.
Moodustati maarajoonid ja rajooninõukogudele alluvateks esimese
astme haldusüksusteks said külanõukogud, mis hõlmasid kogu tema
halduspiires oleva territooriumi koos
kõigi sellel asuvate külade, maaasulate ja muude maavaldustega.
Reformi järel Kehtna valla praegune territoorium jagunes mitme rajooni vahel: Rapla rajoonis – Ingliste kn,
Kehtna kn, Paluküla kn, Järvakandi
kn ja Valtu kn (endine Harjumaa),
Vändra rajoonis – Eidapere kn ja
Tehaste kn (endine Pärnumaa), Türi
rajoonis – Hiiekõnnu kn (endine
Pärnumaa), Käru kn ja Jõeküla kn
(endine Järvamaa).
Kui 1952. aastal moodustati Eesti
NSV-s 3 oblastit (Tallinna, Tartu ja
Pärnu), kuulusid Rapla ja Türi rajoon
Tallinna oblasti haldusalasse, Vändra
rajoon Pärnu oblastisse. Üsna varsti
pärast Stalini surma 1953. aastal
oblastid likvideeriti.
1954. aastal toimus ulatuslik
külanõukogude ühendamine, mille põhjustas hoogne kolhooside
liitmine, mille käigus kolhooside
maakasutused jäid eri külanõukogude territooriumile. Paluküla kn
liideti Kehtnaga, Ingliste kn Juuruga,
Valtu kn Raplaga. Osa Kehtna
kn-st liideti Järvakandi kn-ga. Türi
rajoonis liideti Jõeküla kn Käruga,
Hiiekõnnu kn ja sellele liidetud osa
Käru kn-st nimetati ümber Lelle knks. Vändra rajoonis liideti Eidapere
kn-ga Tehaste kn.
24. jaanuaril 1959 likvideeriti Türi
rajoon, Käru ja Lelle kn liideti Rapla
rajooniga.
Suur külanõukogude arvu vähendamine toimus 3. septembril 1960,
kui Järvakandi kn jagati Kehtna ja
Raikküla kn vahel ning Lelle kn
Kehtna ja Käru kn vahel.
1. jaanuarist 1963 likvideeriti
Vändra rajoon, Järvakandi alev ja
Eidapere kn liideti Rapla rajooniga.
26. jaanuaril 1968 liideti Käru
kn-st Eidapere kn-ga 1369 ha (Kõrb
ja küla). 28. juulist 1972 nimetati
Eidapere kn Lelle kn-ks. Samal ajal
liideti Lelle kn-ga Kehtna kn-st 6929
ha (Lelle sovhoosi maakasutus ja
riigi metsamaad) ning Juuru kn-st
4349 ha (Valtu kolhoosi maakasutus
ja riigi metsamaad) ja Rapla kn-st
3046 ha (Valtu kolhoosi maakasutus
ja riigi metsamaad) Kehtna kn-ga.
Viimane muudatus oli 17. novembril
1976. aastal, kui Lelle külanõukogu
ühendati Kehtna külanõukoguga.
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Aastatel 1975-1976 viidi läbi
maa-asulate arvestuse korrastamine,
mille käigus liideti väikesed külad
omavahel või suurematega. Selle
tulemusena oli 01.01.1978.a seisuga
Kehtna kn haldusalas 4 alevikku ning
33 küla.
Eesti taasiseseisvumise järel
alustati ka omavalitsusliku haldussüsteemi taastamisega, mille aluseks
oli 8. augustil 1989 vastu võetud
Ülemnõukogu otsus haldusreformi
läbiviimisest. Järgnes Kohaliku
omavalitsuse aluste seadus 10.
novembril 1989 ja Omavalitsusliku
haldussüsteemi loomise seadlus 6.
detsembril 1989. Rahvasaadikute
nõukogudele omavalitsuse staatuse
saamiseks oli Ülemnõukogule vaja
esitada omavalitsusüksuse põhimäärus ja sotsiaal-majandusliku arengu
kava. Alles nende heakskiitmisel
muutusid rahvasaadikute nõukogud
volikogudeks ja külanõukogud valdadeks.

14. veebruaril 1991 Ülemnõukogu
Presiidiumis kinnitati Kehtna valla
omavalitsuslik staatus. Esimeses vallavolikogus oli 20 liiget ja esimesse
vallavalitsusse kuulusid vallavanem
Silvi Ojamuru, vallasekretär Reet
Nero, pearaamatupidaja Hele-Mall
Bärengrub ja maakorraldaja Andres
Valinu. 1990-ndate aastate alguses
käivitunud omandi- ja maareformi
alusel õigustatud subjektidele talumaade tagastamisel oli sagedaseks
probleemiks küla nimetus, kuna
1977.a haldusjaotuse reformiga olid
paljud külad valla kaardilt kadunud.
Seetõttu algatas vallavalitsus 1995.a
endiste külade piiride ja nimetuste taastamist. 01.01.1998 seisuga
kuulub Kehtna valla koosseisu 5
alevikku ja 48 küla.
Taga vasakult: Hendrik Taluri, Reet Nero, Heik Past, Eero Kalberg.
Järgmine rida vasakult: Pille Jürimäe, Luule Kaljuste, Olga Kihlevelt,
Reet Langi. Ees vasakult: Silvi Ojamuru, Anna Bärengrub, Hille
Kaaver, Mare Käpp, Anu Kaljula.
Foto: Raivo Raudsepa 10.08.1993

Valla sünnipäeva pidu
Inglistel

Ingliste külavanem Andres Pärn tunnustamas Ingliste piirkonna aasta
isa 2015 Valter Nõmmikut.
Foto: TRIIN HINDREMÄE

tööandja ja mitme ettevõtte juht
Pille Matt ja Ahti Kollo - „Kehtna
valla kauneim 2015“ koduaed ja
kodu
Raili Vaarpuu - edukas esinemine
bowlingus
Heidy Soovik - „Miss Raplamaa
2015“
SOS kiirreageerimisrühmale andis
oma tänukirjad edasi ka volikogu
esimees ja Kehtna lasteaia Siller
juhataja Katrin Velleste, sest mehed
olid seotud just Ingliste lasteaia ja
kogu haridus- ja kultuurikeskuse
maja vabatahtliku abistamisega.
Tänamise vaheajal esinesid kõhu-

Artikkel on koostatud Aino Suviste
käsikirjalise materjali “Kehtna vald
1866-1940” põhjal.

Heik Past,
valla maanõunik 1992-2008

Alates 1. maist
2016 vahetub
jäätmevedaja

19. veebruaril 2016 tähistati Kehtna
valla 25. sünnipäeva ka Ingliste
klubi saalis. Õhtu avasid Rapla Vesiroosi gümnaasiumi poisid Gregor
Vaikmets ja Sander Ambur. Pärast
külavanemate Andres Pärna ja Aare
Hindremäe tervitusi andis oma
õnnitlused üle ka vallavanem Indrek
Kullam, kes põgusalt tutvustas
rahvale ka lähitulevikus Inglistega
seonduvat. Seejärel tänati kohalikke
möödunud aasta silmapaistvuse ning
tubliduse eest.
Tänatud said:
Tiina Meinberg - aasta ema ja
vanaema
Valter Nõmmik - aasta isa ja
vanaisa
Ahti Kollo - SOS kiirreageerimisrühma liige
Rünno Leinberg - SOS kiirreageerimisrühma liige
Elmo Allika - SOS kiirreageerimisrühma liige
Raja talu - Lau küla tegemiste
toetaja
Pilpa talu - Lau küla tegemiste
toetaja
Uuemadise talu - Lau küla tegemiste
toetaja
Leho Rüütmaa - „Eesti metsas
tegija 2015“
Aare Hindremäe - erinevate Lau
küla sündmuste elluviija, raamatu
„Lau küla lood“ eestvedaja
Eve Haggi - rakendispordis Väike
Karikas I koht, „Tori hobusega
Raplamaal“ korraldamine
Signe Haggi - rakendispordis edukas
esinemine
Reelika Rätsep - rakendispordis
edukas esinemine
Delia Tõnts - uustulnuk - kohalikele
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tantsijad Eva, Eve ja Pille.
Pärast pidulikku tänamist jätkus õhtu
ansambli Ingle hoogsa rütmi saatel.
Tantsupausil toimus pimeoksjon,
kogutud annetus läheb Ingliste
külaelu tegevustesse.
Tänuõhtut toetasid Kehtna vallavalitsus, AS Ingle, Kasemäe talu, Ukri
talu, Otsa talu, Juhani talu ja Ingliste
KKK. Suured tänud ka Ingliste
inimestele, kes kohale tulid ja tegid
selle sündmuse just nii ilusaks nagu
see lõpuks tuli.
Suured-suured tänud teile!

Kadi Lee,
Saidapere külavanem

Anname teada, et AS-i Eesti Keskkonnateenused ja MTÜ Kesk-Eesti
Jäätmehoolduskeskus vahel sõlmitud
jäätmeveo lepingu tähtaeg lõpeb.
Alates 1. maist 2016 hakkab
Kehtna valla jäätmeveopiirkonnas
olmejäätmeid vedama uue riigihankega
parimaks pakkujaks tunnistatud AS
Ragn-Sells. Korraldatud jäätmevedu
kestab kolm aastat ja selle lõpptähtaeg
on 30. aprill 2019.
AS Ragn-Sells saadab kõikidele
jäätmevaldajatele, kohalikult omavalitsuselt saadud registriandmetele
tuginedes, uued eeltäidetud jäätmeveo lepingud koos veograafikutega
orienteerivalt ühe kuu jooksul enne
veoperioodi algust. Tõrgeteta teenuse
osutamiseks on vajalik allkirjastada
uus jäätmeveoleping täpsustamaks
mahutite suurust, väljaveosagedust,
veo- ja postiaadresse, kontaktandmeid
jm olulist infot ning postitada leping
vedajale tagasi.
Juhul kui AS-i Ragn-Sells saadetud
eeltäidetud leping pole jõudnud jäätmevaldajani, palume kindlasti võtta
ühendust vedaja klienditeenindusega
telefonil 15155 või e-posti aadressil
parnu@ragnsells.ee, et üle täpsustada
teie postiaadress.

Konteinereid hakatakse tühjendama järgmiste hindadega:
Mahuti suurus
Kilekott kuni 100 l
ja kuni 10 kg		
80 l mahuti		
140 l mahuti		
240 l mahuti		
370 l mahuti		
600 l mahuti		
800 l mahuti		
1100 l mahuti		
1500 l mahuti		
2500 l mahuti		
4500 l mahuti		

Hind km-ga
1.47
1.18
2.06
2.70
3.52
4.15
5.53
6.65
9.07
12.96
23.33

MTÜ Kesk-Eesti
Jäätmehoolduskeskus
www.kejhk.ee
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Keava - ikka heaga!			

Kehtna vald tiivustab tegudele !
20. veebruaril toimus Keavas
ETKÜ saalis pidulik kontsert, mis
oli pühendatud Kehtna valla 25.
aastapäevale. Sissejuhatav tervituskõne vallavanem hr. Indrek
Kullamilt ning Vaike Hannusti
ja Jorma Tootsi esitatud muusika
kandis erilise tundeküllase õhkonna
saali. Pidulik-romantilise meeleolu
lõi sadade küünalde leegilõõm ja
saali õdusus, mille kujundamist oli
juhendanud Keava külaliigutaja
Seily Sõgel-Raid ning kogu saalis
valitsenud ligi poolesaja inimese
ühtekuuluvustunne.
Oli ka tordivõistlus “Sünnipäeva
tort vallale”. Piduliku laua katsid 8
Keava piirkonna tordivalmistajat.
Need olid Seily Sõgel-Raid, Anne
Ojasalu, Juta Raid, Ille Valgma,
Eerika Pukspuu, Evelin Saare, Liina
Kuusemäe ja Reelika Kuusemäe.
Ühise degusteerimise käigus selgitati välja maitsvaim tort ja selle

Valtu põhikool
võtab vastu
avaldusi
1. klassi õppima
asuvate laste
vanematelt
kuni 1. maini.
Digiallkirjastatud
avalduse võib saata
aadressil
valtu.kool@kehtna.ee,
samuti võib avalduse
saata postiga või täita
Valtu koolis.
Avalduse blankett asub
kooli kodulehel
valtukool.ee

Sarnaselt pildilt õhkuva soojusega armastame oma koduvalda ja
kodukohta.				
Foto: ARNE OJASALU

valmistas Liina Kuusemäe. Täname
kõiki tordimeistreid!
Täname Kehtna klubi ja Kehtna
vallavalitsust, kes olid sündmuse
ideekandjad ja meie toetajad.

Soovime vallale palju õnne ja
tarka meelt maaelu edendamisel!

Keava külaliigutaja
Anne Ojasalu

13. märtsil korraldas MTÜ Keava
Haridus- ja Kultuuriselts eesotsas Anne Ojasaluga piirkonna
inimestele õunapuude lõikamise
õppepäeva. Osavõtt oli meeliülendavalt rohke. Teoreetiline
osa sissejuhatuseks raamatukogu saalis ning järgnes praktiline
osa sealsamas kõrval aias. Õpiti
õunapuudest aru saama, kuidas
neisse lugupidavalt suhtuda ning
kuidas meelitada korralikku saaki
puudele. Lõikusproovi said kõik
teha, kes soovisid, ning oli kuulda väga palju arukaid küsimusi ja
sisukaid arutelusid.
Foto: MARKO VALGMA

Eidaperes
tähistati valla
juubelit
14. veebruaril tähistati Eidapere
rahvamajas meeleoluka kontserdiga Kehtna valla 25. sünnipäeva.
Pärast hümni laulmist tegi kauni
sissejuhatuse Maimu Haasma päevakohase luuletusega. Järgnesid
Pärnu-Jaagupi pasunakoori vahva
esinemine, armsad laulud lasteaia
ja kooli laululastelt, esinesid oma
maja kaks rahvatantsurühma, kapell
ja lauluansambel. Kõlasid laulud
Järvakandi meesansamblilt Viisitiim, Järvakandi segakoorilt ja solist
Ants Sepalt. Õhupallid Kehtna valla
sümboolikaga jagatud, tänusõnad
öeldud ja oligi käes aeg kontserdi
lõpulugudeks, mis kõlasid pasunakoorilt. Seejärel siirduti ühise perena
ühise lõunalaua taha. Aitäh kõigile,
kes tulid, olid, tegid ja aitasid!
Helgi Randla

Paluküla klubi innustab sporti tegema
Kuigi lumega pole viimastel aastatel
talvespordisõpradel just vedanud,
on Paluküla klubil lõppemas edukas
hooaeg.
Iga aastaga populaarsemaks muutuv võistlus Paluküla Lumelaud oli
üks esimestest lumelaua- ja mäesuusavõistlusest, mis Eestis sai sel hooajal peetud. 27. veebruaril toimunud
võistlusest Paluküla Lumelaud 2016
võttis osa kakskümmend lumelaudurit ja viis mäesuusatajat, kellest
parimad valisid välja kohtunikud
Margus Maltsar ja Mikk Pärt.
„Tõeline rõõm on näha, et võistlus
on nii populaarne ning kohale oli tulnud ka palju pealtvaatajaid, kes isegi
piknikukorvi kaasa olid pakkinud,“
rääkis võistluse korraldaja Lauri
Mölder. Klubi liikmed ja abilised
Lellest ehitasid mäe seni uhkeima
pargi hüpete ja torudega täiesti käsitsi. Sõitjad said slopestyle’i võistlusel

näidata kolme trikki ning valida oli
kokku kümne obstaakli vahel.
Lumelauas võidutsesid Marcus
Sadõhov laste klassis, Simon Pettai
juunioridest, Kadri Mets naiste
klassis ning Roland Mik meestest.
Mäesuusatamise parimad olid Grete-Mia Meentalo laste klassis ning
Stenver Salu üldarvestuses.
Paluküla Lumelaud 2016 raames
toimusid ka Raplamaa meistrivõistlused lumelaua ja mäesuusa pargisõidus, kus Kehtna valla esindajatena
said medali kaela Kert Talu, Larsen
Mölder, Mattis Meresmaa ja Kalev
Hõlpus.
Võistlust toetasid Eesti Kultuurkapital, Paluküla Puhkemaja ning
Vitamin Well.
Paluküla klubi korraldab ka iganädalasi lumelauatreeninguid lastele,
kus huvi lähemalt ja kaugelt on
suur. Veebruari lõpus pidas klubi

aga esimest korda lumelaualaagrit,
millest võttis osa üksteist noort.
Laager toimus 20.-21. veebruaril
ning kahepäevase laagri jooksul
said mitmed osalised päris esimest
korda lumelauasõitu proovida, teised
lihvisid oma pargisõidu trikkide oskusi. Laagrilisi juhendasid Paluküla
klubi liikmed Lauri Mölder, Larsen
Mölder, Mait Talu ja Kert Talu, kes
ka ise on lumelauasõidu selgeks
saanud just Paluküla mäel.
“See sära laste silmis, kui nad saavad juba sõitmise selgeks, innustab
igal juhul ning näitab, kui olulised
on vabaaja- ja sportimisvõimalused
noorte jaoks,” sõnas Lauri Mölder.
Projekti rahastati rahandusministeeriumi kohaliku omaalgatuse
programmi vahenditest.
Täname kõiki toreda talvehooaja
eest ning näeme mäel!
MTÜ Paluküla Klubi

Valla Vaatleja
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Eidapere
koolis sai
tutvuda madude
ja sisalikega

Lipuheiskamine Lelles 24. veebruari hommikul. Foto: MARIINA MADISSON

Varahommikune lipuheiskamine Lelles
Lelles on juba pikaajaline Eesti
Vabariigi sünnipäeva tähistamise
traditsioon. Selleks kogunetakse
aleviku keskmes asuva lipumasti
juurde. Tänavu tähistasime koos Eesti Vabariigi 98. aastapäeva ja ühtlasi
ka Kehtna valla 25. sünnipäeva.
Hommikusel lipuheiskamisel
tervitas kohaletulnuid laulukoor
Lepalinnud ja põneva ajalootunni

viis läbi Margus Pillau. Ilmataat
rikkus ära meie edasiseks planeeritud
tegevused jääväljakul ja selle ääres,
seepärast ei saanud ei hokit mängida
ega lumekujusid meisterdada. Seeeest mõni tund hiljem raamatukogus
alanud mälumäng pakkus põnevat
pinget ja lõppes üllatuskülalise
saabumisega, kelleks oli seekord
Rapla maavanem Tõnis Blank.

Mälumängule järgnes imemaitsva
sünnipäevatordi söömine. Tordi
lõikas lahti ja edastas Lelle rahvale
tervitused Kehtna vallavolikogu esinaine Katrin Velleste. Päeva lõpetas
rändteater Vaba Vanker, pakkudes
vaatajaile suurepärase teatrielamuse
ürgiroonilise pärimuskomöödiaga
“Eestlaste muistne lugu”.
Mariina Madisson

1. märtsil toimus Eidapere koolis
madude ja sisalike näitus-loeng.
Maod olid pärit Tallinnast ja
nende omanik on Toomas Pranstibel. Lisaks koolilastele olid
madudega tutvust tegema tulnud
ka lasteaialapsed. Eriti tekitas
kõigis põnevust see, kui sai
madusid katsuda, käe peale panna
või endale kaela sättida. Mõned
õpilased küll kartsid neid, kuid
hiljem tundus, et nad said oma
hirmust üle.
Madude ja sisalike omanik
rääkis hoolealuste elust ja käitumisest vabas looduses ning
kodustes tingimustes. Loengult
saime mitmeid uusi teadmisi madude ja sisalike kohta - näiteks,
et sisalikud söövad ise oma saba.
Eriti pakkus kõigile huvi üks ilus
pruun madu, keda lubati endale
käe peale võtta. Kõige julgematel
oli võimalus end proovile panna
ning lasta maol roomata mööda
oma käsi ja kaela.
Liisa Aasaväli, 5. klass

Valik Tartu kasuks
Olen Maite ja õpin Valtu
põhikooli 8. klassis. Tahan teile
jagada oma õpilasvahetuse
nädala muljeid Tartu suurlinna
koolis.
Nimelt on VeniVidiVici Eesti
õpilasvahetuse programm, kus 7.-12.
klasside õpilased saavad õppida 1-2
nädalat teises koolis. Selle õppeaasta
alguses liitus ka minu kodukool
selle programmiga ja otsus vahetusse
mineku soovist tekkis kohe. Jaanuarikuus täitsin kiiresti ankeedi ära ja
ajasin ise oma paberid korda. Kiiresti
saabuski vastus, et mul on võimalus
minna nädalaks Tartu Raatuse kooli,
mis on põhikool. Tartu sai sihtkohaks
valitud just seetõttu, et mu vanaema
elab Tartus ja see sama kool asub
sealt mõne minuti kaugusel.
Esimese koolipäeva hommikul
keerles mul peas mitu tuhat mõtet.
Tundsin ka suurt elevust, nähes mitmeid kordi suuremat koolimaja, kus
on õppimas ligikaudu 500 õpilast.
Mõtetes keerles ka, kas tunnen oma
klassikaaslased ära, kus õppis 25
õpilast, keda ma ju tegelikult polnud
kohanud. Koolis ootasid mind juba
minu uued klassikaaslased. Selle
nädala jooksul olid kõik väga sõbralikud ja lahked ning nalja ja naerda
sai palju.

Maite 8. a klassikaaslaste kätel. 			

Kui juba julgem samm oli astutud, tundus mulle endale ja ka
klassikaaslased ütlesid, et sulandusin
kohe esimestel päevadel seltskonda.
Õpetajad olid samuti väga toredad,
rõõmsad ja vastutulelikud. Kui oli
vaja, siis näitasid õpetajad ka oma
rangemat poolt. Kindlasti üllatas
mind Tartu Raatuse kooli puhul
see, et neil puudus koolikell, mille
ma viiks uudse asjana ka oma
kooli üle. Meeldis ka see, et tundides
korrati üle eelmises tunnis õpitu,
aga korrati seda läbi ühe mängu, kus

Foto: RENE LEINER

klassikaaslased võistlesid omavahel.
Selle mängu nimi oli „Kahoot“ ja me
mängisime seda füüsika tunnis.
Isiklikult meeldis mulle kehalise
kasvatuse tund, kus parasjagu oli
peotantsude õppimine. Neid peotantse õpiti ühe kooliürituse jaoks, mis
toimus naistepäeval ning kõik pidid
neid õpitud peotantse teistele ette
tantsima. Kiitus ka koolikokkadele
ülimaitsvate söökide eest. Muidugi
oli suureks plussiks see, et toit
valmistati kohapeal koolis ning toiduvalik oli õpilastele mitmekülgsem,

sest sai ise sööki valida.
Selle nädalaga oli sõpruskond
kiirelt leitud, õpetajatega hea suhtlemine saadud, polnud kahtlustki,
et soov teiseks nädalaks jääda aina
kasvas. Selle rõõmuderohke nädala
lõpetas ja kurva momendi valmistas
mu enda kodukool, kes teiseks
nädalaks luba ei andnud. Oli lihtsalt
põhjuseks see, et trimestri lõpp
oli tulemas. Nii pidingi endalegi
ootamatult lõpetama ja hüvasti jätma
õpetajatega ja parimate sõpradega,
kes olid mu omaks võtnud.
Tartu koolist sain endale kolm väga
head sõpra, kellega jään kindlasti
ka edaspidi suhtlema ja kohtuma,
kui vanaema juurde koolivaheaega
veetma lähen.
Kindlasti soovitan kõigile õpilasvahetuses osalemist. Soovitan ka neil
õpilasvahetuses ära käia, kes on selle
peale kas või natukenegi mõelnud.
Osalege kindlasti VeniVidiVici õpilasvahetuses, sest näed ka teise kooli
elu ja leiad endale palju uusi sõpru.
See on väga lahe kogemus, mis jääb
terveks eluks meelde. Tänan ka enda
poolt VeniVidiVici vahendusisikut
Angela Korelat ja Tartu Raatuse
kooli arendusjuhti Rene Leinerit.
Nii et julget ettevõtmist kõigile
vahetusõpilaseks minemisel.

Maite Maido
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Võõrkeeltepäev Eidapere koolis
15. märtsil tähistati Eidapere koolis
võõrkeeltepäeva. Kontserdil tulid
esitusele luuletused, dialoogid,
valmid ja laulud inglise, vene, norra
ja saksa keeles. Tublid olid kõik
esinejad. 1. ja 2. klassi õpilased ei
õpi veel inglise keelt, kuid laulsid
siiski väga südikalt ingliskeelset
laulu. Juba eelnevalt oli klassides
läbi viidud inglise keele olümpiaad,
võitjad said autasud. Kõige paremad
teadmised oma klassis olid Artur
Aidlal (4. klass), Sten Benderil (5.
klass), Mirjam Matkuril (6. klass),
Alari Aastel (7. klass), Annabel
Tanielil (8. klass) ja Jane Heinarul
(9. klass).
Järgnevalt saabus õpilastele väga
huvitav hetk. Õpetaja Liis Ilves
kutsus meile külla filipiinlanna
Marilou Bagayo ja meie oma
maakonna mehe Meelis Luksi,
kes maalib jalaga ja kuulub Eesti
Liikumispuudega Inimeste Liitu.

Marilou jutustas inglise keeles oma
kodumaa loodusest ja inimestest.
Tore oli see, et kui 7. klassi poiss
Alari Aaste sai ülesande tõlkida
kauge külalise juttu eesti keelde, sai
ta sellega suurepäraselt hakkama.
Lapsed esitasid Mariloule küsimusi tema pere, koduloomade,
hobide ja koolielu kohta. See oli
hea võimalus oma inglise keele
oskusi proovile panna. Meelis
esitles meile slaidishowd oma elust
ja kunstnikuteest.
Õpilastele meeldisid eriti Marilou näidatud pildid riisipõldudest
mägedes ja maa-alusest jõest. Üks
tüdruk reisiks suvel Filipiinidele,
kui see vaid võimalik oleks. Lastele
jäid hästi meelde Meelise ilusad
maalid, loodus nendel on kujutatud
tõetruult. Oleme väga tänulikud
külalistele, kes pakkusid meile palju
toredaid elamusi.
Tiina Viin

Esiplaanil Meelis Luks, tagareas vasakult Alari Aaste, õpetaja Liis
Ilves, Jaanus Luks ja filipiinlanna Marilou Bagayo. Foto: GÄTLIN JUHKEN

Koolitantsu Kompanii tantsijad Agnes Palandi (nr 1057) ja Gerda Saks
(nr 1058).					
Foto: GERLI RAADIK

Valtu kooli tüdrukud kuuluvad
Koolitantsu Kompaniisse
Festival “Koolitants” toimub sel
aastal suuremalt kui kunagi varem.
Aasta algas maakondlike tantsupäevadega, kus kõik soovijad said üles
astuda omaloominguliste kavadega.
Edasipääsenutega peetakse aprilli
alguses Jõhvi kontserdimajas maha
kaks suurt finaalkontserti. Maakondlikele tantsupäevadele järgnevad
“Koolitantsu” töötoad, kus tantsijad
saavad end päeva jooksul koreograafide läbi viidud töötubades proovile
panna.
Töötubadest välja valitud tantsijad moodustavad taas Koolitantsu
Kompanii, mis koguneb augustis
tantsulaagrisse, et kokku panna
etendus, millega minnakse sügisel
Eesti peale tuuritama.
Laupäeval, 5. märtsil Tallinnas toimunud töötoas osalesid Valtu kooli
tantsurühma Rõõmuratas tüdrukud.

Päev oli pikk, kuid väga lõbus.
Koreograaf Ene Rüütli käe all õpiti
selgeks vahva tantsukava, mis päeva
lõpul suurel laval ette kanti.
Pühapäeval, 6. märtsil Haapsalus
toimunud vabatantsu töötoas osalesid
Valtu kooli 6. ja 8. klassi Kadi võimlejad. Koreograaf Ruslan Stepanovi
juhendamisel õpiti tundma oma keha
liikumise ja liigutamise võimalusi.
Töötubade lõppedes kuulutati
välja edasipääsejad ja eripreemiate
saajad. Gerda Saks ja Agnes Palandi
Valtu kooli 8. klassist kuuluvad nüüd
Koolitantsu Kompaniise ning nende
esinemist on võimalik näha sügisel
erinevates Eesti kontserdipaikades.
6. klassi tüdrukud Anette Viin,
Janely Kuusemäe ja Lydia Karmen
Niin pälvisid tööpäevade eripreemia
„Väike päike”.
Karin Moisar

Raplamaa 24. talimängud pakkusid põnevust
Veebruarikuus oli sport Raplamaal
talimängude päralt. Vallad võistlesid
koguni kolmel nädalavahetusel ning
pinget jätkus lõpuni välja.
Mängud algasid Kehtnale väga
hästi. Kaius toimunud kabevõistluses
võideti esikoht ning males jäädi Rap
laga punktiarvestuses esimest kohta
jagama. Järgneval nädalavahetusel
toimusid mängud Valtu spordimajas,
kus oli kavas lauatennis, koroona,
ujumine ning discgolf. Discgolf oli
mängude kavas alles teist korda
ning kokkuvõttes oli see ainuke
välitingimustes toimunud ala, kuna
kesiste lumeolude tõttu jäid autode
lumeraja sõit ning suusatamine
pidamata. Kõigile tuttaval Valtu
rajal võttis discgolfis Rapla meie
ees võidu. Teine koht tuli meile ka
ujumises. Teisel nädalavahetusel
hoidsid Kehtna valla au kõrgel aga

koroona ja lauatennise mängijad, kes
võtsid Rapla ees alavõidud.
Viimasel nädalavahetusel tegi tubli
spurdi Rapla, kes võttis mälumängus,
juhtkonnavõistluses, sulg- ja korvpallis esikoha ning tänu sellele sai ka
talimängude üldvõidu. Kokkuvõttes
tuli Kehtnale tubli teine koht. Tahan
kõiki tublisid spordisõpru tänada,
kes meie ridades kaasa lõid. Sport
teeb rõõmsaks!
Artur Ojasalu,
Kehtna valla spordi- ja
noorsootöö spetsialist
Kehtna korvpallipoisid (vasakult)
Jürgen Laars, Tõnu Saarelaan ja
Karel Pärn vestlemas võistluste
peakorraldaja Aivo Sildveega
Kuimetsa spordihoones.
Foto: AARE HINDREMÄE
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Maakondlikud matemaatikaalased
võistlused 2016
Olümpiaadil osales sellel aastal
meie koolist 15 õpilast: Andres
Kauri, Liisi Nõojärv, Katrin Silde,
Eneli Umbsaar, Tanel Toomla, Heiki
Vaabel, Rain Verrev, Agnes Markus,
Romet Laas, Tarmo Koogas, Dominik Ian Morozov, Markus Habo,
Rasmus Reispass, Ingel Iiris Kaer ja
Aliise Mäevälja.
Meie kooli parimad tulemused
olid sellel aastal:
Andres Kauri 2. koht (9. kl)
Eneli Umbsaar 2. koht (7. kl)
Rain Verrev 1. koht (6. kl)

7. klasside NUPUTA võistlusel oli
väga tihe konkurents, meie võistkond
oli päris tubli, jäädi napilt viiendale
kohale. 5.-6. klasside NUPUTA
võistlusel käisime seekord lausa kahe
võistkonnaga ning saavutati 2. ja 5.
koht. Võistluse reeglite kohaselt saavad kaks paremat võistkonda edasi
vabariiklikule finaalvõistlusele, mis
seekord on Kohilas. Finaalvõistlusele läheb neljaliikmeline võistkond
algkoosseisus Rain Verrev, Agnes
Markus, Dominik Ian Morozov ja
Markus Habo.

Inglise keele maakondlik olümpiaad

Tänan kõiki võistlemas käinud
õpilasi. Nad on kooliaasta jooksul
kasutanud matemaatika õppimiseks
kõiki pakutud võimalusi õppetundides, aga lisaks arendanud ennast
mitmesuguste erinevate lisaülesannete lahendamisega.
Selle õppeaasta võistlused jätkuvad: kohe on tulemas pranglimise
finaalvõistlus, KÄNGURU ja NUPUTA finaal. Soovin indu ja edu
õppimiseks ja harjutamiseks kõigile
õpilastele.
Õp Liivi Kundla

Õpilaste meenutusi moebläkist
Veebruarikuus toimus Kehtna põhikoolis kahe kooli koostööna üks väga
tore üritus. Kehtna ja Valtu kooli õpilasesinduse õpilased mõtlesid välja
Moebläki, kus Valtu ja Kehtna kooli
5.-9. klasside õpilased ja õpetajad
esinesid vahvate etteastetega.
Igale esinejate grupile loositi välja
lugu, mida teistele esitada, ja riietusstiil. Mõlema kooli huvijuhid olid
õhtujuhid, kohal olid ka kohtunikud,
kes hindasid humoorikalt esitlusi.
Kehtna ja Valtu kooli õpilased meenutavad seda toredat õhtut nii:
Agnes, Valtu PK 8. kl: Mulle
see üritus väga meeldis, eriti tore
oli, et ei olnud mingit sellist suurt
konkurentsi või nagu sellist asja,
et valtukad oleksid teinud kõike, et
kehtnakatest üle olla ja vastupidi.
Sõbralik seltskond oli ning kõik
said midagi. Kohtunikud olid ka
väga toredad, kõik said ainult häid
kommentaare. Kõige rohkem pani
imestama mind, et selliseid ägedaid
ja tegusaid noori on meil Kehtna ja
Valtu kooli peale kokku ikka päris
palju.
Diana, Kehtna PK 9. kl: Mulle
väga meeldis Moebläkk. Loodan,
et see saab traditsiooniks, kuna
nii Valtu kui ka Kehtna koolis on
aktiivseid ja tegusaid noori. Nii nagu
osaledagi, oli seda üritust ka väga
lahe korraldada. Kõigi kavad olid
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11. märtsil kohtusid tublid inglise
keele oskajad Rapla ühisgümnaasiumis, kus oli 6. klasside maakondlik
olümpiaad. Võistlus koosnes kolmest osast: kuulamisülesanded,
lugemine ja grammatika. Rain
Verrev saavutas väga hea 5. koha.
Lugemisülesanded õnnestusid maksimaalselt ning 1. koha saajast sai
Rain vaid 2,5 punkti vähem. 29
võistleja hulgas sai Angela Pajo
samuti hea 13. koha.
Evelyn Kurg

Muusikaõpetuse
olümpiaad
11. märtsil toimus Rapla ühisgümnaasiumis maakondlik muusikaõpetuse olümpiaad. Meie koolist osales
seal 8. klassi tüdruk Annika Kauri.
Ülesanded olid väga mitmekülgsed:
essee / arvustus teemal “Minu muusikaelamus”, kirjalik töö, noodist
laulmine, rütmiharjutus, eestikeelse
laulu laulmine, omalooming (Annika esitas oma laulu “Päev ja öö”).
Annika oli väga tubli ja saavutas
kolmanda koha. Aitäh!
Lea Karjane

Talvetrallipäev
Foto: RAGNE FALILEJEV

Kehtna PK õpetajad: (vasakult) Edda Rei, Riina Lõhmus, Piret Kallaste,
Kristel Põhjala, Merike Saar ja istub Väino Kundla.

hästi läbi mõeldud ja tehtud. Super
üritus!
Õie Ellen, Valtu PK 7. kl: Kava
pidi olema vähemalt 2 minutit pikk.
Kõik said kenasti enda ülesannetega
hakkama ja oli tore teiste esitusi
vaadata. Etteasteid kommenteerisid
žürii liikmed. Nalja sai palju ja kõik
olid üritusega rahul. Loodetavasti
toimub Moebläkk ka järgmisel aastal
ja saab kahe kooli traditsiooniks.
Maris, Kehtna PK 9. kl: Moe
bläkk, mis toimus meie koolis, oli
ülimalt vinge. Esitused olid super
ägedad. Selliseid asju võiks meie
koolis rohkem toimuda.
Getter, Valtu PK 6. kl: Mulle
väga meeldis! Ja oli kohe näha, mis

teema kõigil oli. Võiks veel selliseid
asju olla.
Dagmar, Kehtna PK 6. kl: Mulle
väga meeldis see sellepärast, et see
oli hästi korraldatud. Õhtujuhid tegid
hästi tööd ja suutsid ka pisikesed
apsud lõbusaks muuta. Kõik esitused
olid ägedad ja omapärased. Oli
üllatusi ka. Ma arvan, et Valtu kooli
8. klass sai põhjusega peaauhinna,
nende esitus oli nii hästi läbi mõeldud ja korraldatud, ning Valtu 6.
klassi esitus oli ka äge, see legomees
oli vahva. Meie kooli õpetajad
oleksid pannud selle kinni, kui nad
oleksid auhinna saanud. ACDC ja
printsessid - nad suutsid selle nii
ägedaks teha.

Suusatamine Järvakandis

Raplamaa koolinoorte
lauatennise võistkondlik EV

Osa meie kooli õpilasi käisid 8. märtsil Järvakandis
suusatamise MV-l. Kuna lumeolud on kesised olnud, oli
see ainus suusavõistlus.
Lisaks Jaanusele, kes tegi uue B-vanuseklassi kooli rekordi, olid võistlemas ka Mari Metsaäär ja Arnet Pihl, kes tegid
uue C-vanuseklassi kooli rekordi, Aliise Mäevälja, kes tegi
uue D-vanuseklassi kooli rekordi, ning Greete-Lee Uukivi,
kes tegi uue B-vanuseklassi kooli rekordi. Võistlemas olid
ka Tanel Toomla, Georg Kase, Kaspar Grauen, Liivika
Mölder ja Liselle Karjane.
Kõik suusatasid 2 km.
Kadi Peedo

Reedel, 11. märtsil toimus Valtus Rapla maakonna
koolinoorte lauatennise võistkondlik EV. Meie
osalesime nii nooremas (1.-5. klassid) kui ka
vanemas vanuseklassis (6.-9. klassid). Nooremas
vanuseklassis saavutasid Helina Vaikla, Albert
Mäevälja ja Allan Zubov 3. koha, vanemas vanuseklassis saavutasid Diana Jääger, Andres Kauri ja
Tanel Toomla kindla esikoha! Lisaks oli tüdrukutele
ka osavusharjutus, kus tuli ühel jalal seistes palli
kõksida. Osales viis tüdrukut ning selle võitis Helina Vaikla ajaga 4 minutit ja 42 sekundit.
Kadi Peedo

Ühel lumerohkel reedesel päeval
veebruarikuus korraldati meie koolis
talvetrallipäev. 1.-7. klassi õpilased
veetsid lõbusalt 2 tundi õues. Üheskoos mindi tagumisele staadionile
ning ehitati oma klassiga kindlus,
loss või liumägi. Kui kindlused/
lossid valmis said, sooviti üheskoos ka maha pidada üks korralik
lumesõda.
Anabell Kinkar

Sisekergejõustiku EV
9. märtsil toimus Kohilas Rapla
maakonna koolinoorte sisekergejõustiku EV. Võistlemas käisid
Agnes Markus, Keidi Kaisa Liik,
Kalev Hõlpus ja Kaspar Grauen.
Tüdrukud võistlesid 5 alal: 60 m
jooks, 60 m tj, kõrgus, kuul, Agnesel
kaugushüpe ja Keidil paigalt kaugus.
Tüdrukud olid tublid, aga esimeste
hulka ei jõudnud. Poisid võistlesid
kuuel alal. Kaugushüppes saavutas
Kalev 2. koha tulemusega 5.24 m ja
Kaspar 4. tulemusega 4.95 m, 60 m
jooksus oli Kaspar esimene ajaga 7,5
ning Kalev kolmas ajaga 8,2, 60 m
tj oli Kaspar esimene ajaga 10,3 ja
Kalev teine ajaga 10,6, kõrgushüppes oli Kalev teine tulemusega 1.60
ja Kaspar kolmas tulemusega 1.50,
kuulitõukes oli Kaspar esimene,
tõugates 9.59 m, ja Kalev kolmas,
tõugates 7.48 m. Viimane ala oli
teivashüpe, kus Kaspar hüppas
2.30 ja oli teine, ning Kalev hüppas
2.20 ja oli kolmas. Poisid tulid koju
paljude medalitega.
Kadi Peedo
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MTÜde projektide
taotluste esitamise
tähtaeg on 1. aprill
Toetuse taotlemiseks tuleb esitada
Kehtna vallavalitsusele vormikohane
allkirjastatud taotlus elektrooniliselt
või paberkandjal hiljemalt 1. aprilliks.
Investeeringutoetuse taotlus peab
olema esitatud hiljemalt 1. oktoobriks.
Ühel taotlejal on õigus esitada mitu
erineva sisuga taotlust. Vallavalitsusel
on õigus nõuda taotlejalt täiendavate
dokumentide või andmete esitamist.
Toetuse eraldamine mittetulunduslike
projektide kaasfinantseerimiseks on
mittetulundusühingu, sihtasutuse või
seltsingu poolt konkreetse eesmärgi
saavutamiseks kavandatud ühekordse
tegevuste kogumi toetamine, milleks
võib olla Kehtna valla elanikele suunatud tegevus füüsilise elukeskkonna,
turvalisuse, kultuuri, hariduse, spordi,
noorsoo- ja sotsiaaltöö, tervise, külaliikumise ning vaba aja sisustamise
edendamine.
Toetust võib taotleda valla haldusterritooriumil tegutsev juriidiline isik
(mittetulundusühing, sihtasutus) või
seltsing, kellel ei ole võlgnevusi valla,
maksu- ja tolliameti ja äriregistri ees.
Toetuse määramisel on kindlad
tingimused:
1) tegevus, millele toetust taotletakse,
on kooskõlas Kehtna valla kehtiva arengukavaga ja toimub üldjuhul Kehtna
valla haldusterritooriumil;
2) tegevuse sihtgrupiks on Kehtna
valla alalised elanikud ja see toimub
nende huvides;
3) toetuse määramiseks on planeeritud vahendid valla eelarves;
4) investeeringutoetust antakse juriidilisele isikule, kelle põhikirja kohaselt
antakse lõpetamisel pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara
kooskõlastatuna vallavalitsusega üle
samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalikõiguslikule juriidilisele isikule, riigile või
kohaliku omavalitsuse üksusele;
5) toetuse taotleja oma- või kaasfinantseeringu suurus peab olema vähemalt 20% projekti kogumaksumusest;
6) oma- või kaasfinantseering on
rahaline;
7) investeeringutoetuse maksimummäär on kuni 10% projekti abikõlbulikest
kuludest.
Taotluse läbivaatamine, toetuse määramine ja lepingu sõlmimine toimub
korra alusel. Vallavalitsuse moodustatud
komisjon vaatab läbi laekunud taotlused, seejärel teavitab puuduste korral
taotlejat ja annab nende kõrvaldamiseks
tähtaja. Toetuse saajate nimekiri koos
toetuse suurusega avaldatakse Kehtna
valla infolehes Valla Vaatleja ja valla
veebilehel.
Projektitoetuste taotlusvormi leiad
valla kodulehelt https://kehtna.kovtp.
ee/blanketid

Ettevaatust, kelmid kasutavad
heausksete ID-kaarte ja paroole
Möödapääsmatu on jätta kirjutamata
kelmidest, kes toovad heausksetele
ja usaldavatele inimestele kuhjaga
muret ning rahalisi kaotusi. Ikka
pöördub politseisse inimesi, kelle
postkasti on hakanud jõudma kahtlaselt suured mobiili- või muude
teenuste arved. Kuigi hoiatusi kelmide tegevusest saadetakse laiali
igal aastal, täieneb ohvrite nimekiri
sellele vaatamata. Uurija poolt menetlusse võetud ühe ohvri murest
rullub pahatihti lahti kavalalt loodud
petuskeem, mille lõksu heausksed on
langenud.
Üldjuhul valitakse ohvriteks
inimesi, kes ei tunne end kindlalt
internetis ja seal maksete tegemises.
Teatud juhtudel pakutakse ohvrile
ID-kaardi ja paroolide kasutamise
eest sadu eurosid. Kelmid lubavad,
et sellega ei kaasne lisakohustusi.
Politseini on jõudnud informatsioon
juhtumitest, kus inimesi on söögijoogiga „ära ostetud“ ja nad on nõustunud kelmidele vajalikud paroolid
politsei teenindusest taotlema.
Esimesed märgid sellest, et midagi
võiks valesti olla, saabuvad enamasti
paar kuud hiljem. Üldjuhul on need
kauba eest maksmata jäänud arved
või teated ohvri nimele võetud

väikelaenu(de) osamaksete mittetasumisest. Edasi juhtub see, mida
keegi halvimas unenäoski näha
ei tahaks. Päevavalgele tulevad
ohvri nimele võetud tuhandetesse
eurodesse ulatuvad väikelaenud,
sadasid eurosid maksvate tehnikavidinate järelmaksud jne. Nendest
pole heausksel ID-kaardi omanikul
aimugi. Ohver on enda teadmata
tõmmatud petuskeemi ning justkui
kirsiks tordil, laenude ja kohustustega üle kallatud.
Kahjuks on viimastel aegadel
selliseid juhtumeid ette tulnud ja see
on juhtunud inimestega meie ümber.
Panen kõigile südamele, et ID-kaart
ja paroolid peavad olema ainult kaar
di omaniku enda kasutuses ja teada.
Noorematel soovitan eakamate sugulastega rääkida internetiohutusest
ja tuletada meelde, et kolmas isik
ei saa võõrast ID-kaarti kasutades
tuua selle omanikule rahapuud ega
selle vilju. Hoidke silma peal oma
lähedastel ja andke politseile teada
oma kahtlustest, mis puudutavad
võimalikke kelme või nende tegevust.
Jaan Sildoja,
piirkonnapolitseinik
tel 5303 6804, jaan.sildoja@politsei.ee

Foto: AIVAR PUUR

Miks inimesed
teevad nii?
Enamiku sellest prügist (mööblijäätmed, ehitus- ja lammutusjäätmed) saab tasuta ära anda Kehtna
Keskkonnajaama, mis on avatud:
Esmaspäeviti kella 7-9 ja 16-19
Teisipäeviti kella 15-19
Kolmapäeviti suletud
Neljapäeviti kella 15-19
Reedeti kella 15-19
Laupäeviti kella 9-16
Pühapäeviti suletud
Kehtna Keskkonnajaam
asub aadressil Staadioni tn 10a,
Kehtna alevik. Keskkonnajaama
operaatori telefoninumber
5554 3991

Raplamaa koolinoorte
miniliiga võrkpall
15. märtsil toimus Kohilas võrkpalli miniliiga võistlus.
Mängisime väga hästi ja saavutasime Kohila tüdrukute
järel 3. koha!
Võistkonnas olid Agnes Markus (kapten), Aliise Mäevälja, Helina Vaikla, Kreta Liis Reino, Marlen Roomann,
Keidi-Kaisa Liik.
Kadi Peedo

Pakun halumasina
Hakke Pilke 38 teenust
kliendi juures kohapeal.
Masin töötab elektriga või
traktori jõul. Max puu läbimõõt
37 cm ja halu pikkus 25-50 cm.
Tel 506 7936

Kehtna põhikool tänab
meie kooli toredaid ja ettevõtlikke lapsevanemaid!

Sigrid Keskküla,
Kehtna valla arendusnõunik

29. märtsil kell 19 Lokuta Puhkekeskuses
Pilet 15 eurot. Kohtade arv piiratud
Andres 513 0838, info@lokutapuhkekeskus.ee,
www.lokutapuhkekeskus.ee

29. veebruaril sai Kehtna põhikooli
direktor Piret Kallaste kirja lapsevanemalt,
kes pakkus koolile uusi kappe. Järgmisel
esmaspäeval olid kapid juba koolis kohal.
Kappide transpordi ja nende kokkupanemise olid need lahked inimesed kõik
ise organiseerinud. Meil on nüüd koolis
paljudes klassides uus mööbel. Õpetajad
ja õpilased on õnnelikud, et klass on jälle
kaunim.
Täname perekond Villigut ja Kuusikut
nähtud vaeva eest! Nii tore, kui on
selliseid ettevõtlikke inimesi.
Südamlik tänu teile!
Piret Kallaste

Valla Vaatleja
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Tule osale Euroopa moodsaima tootmise käivitamisel!

Manpoweri kliendiks on Kohila Vineer. Ettevõte on asutatud 2011. aastal ning on Latvijas Finieris gruppi kuuluv ettevõte. Kohila Vineer OÜ on
Latvijas Finieris tütarettevõte. Latvijas Finieris on üks Euroopa juhtivatest
vineeritootjatest. Kontserni koguinvesteering oma Eestis asuvasse tehasesse ulatub kuni 80 miljont euroni, mis on üks viimase aja suuremaid
investeeringuid Eesti tootmissektoris. Kohila Vineer OÜ peamiseks põhitegevusalaks on kasespooni ja - vineeri tootmine ja tootearendus.
Seoses uue tehase käivitamisega 2016 aasta kevadel värbame oma toredasse meeskonda uusi töötajaid.

Pakume tööd

KATLAMASINIST ehk KATELSEADME KÄITAJA
Katlamastinisti tööülesandeks on hoida katel töös, katla tehniline hooldamine ja järelvalve. Vajadusel
peab katlamasinist tegema lihtsamaid remonditöid.
Kandideeri juba praegu, kui Sul on tehnikaalane haridus ja soovitavalt erialase töö kogemus; katlakäitaja
pädevustunnistus või valmisolek selle oskuse omandamiseks; eesti keele oskus suhtlustasandil; huvi soojustehnika vastu; Sulle sobib vahetustega töö (sealhulgas öövahetused) ning oled usaldusväärne, töökas ja kiire
reageerimisega.
Kasuks tuleb eelnev töökogemus soojusenergeetika alal ning inglise keele oskus vähemalt algtasemel.
Pakume Sulle võimalust töötada kaasaegses ettevõttes tehniliselt vastutusrikkal ametikohal ning arendada
oma teadmisi ja oskusi erialaselt mitmekülgse töö käigus, tööd graafiku alusel kolme järjestikuse vaba päevaga.
Kui usud, et just Sinule sobiks kirjeldatud töö, siis esita kohe oma CV läbi tööotsinguportaali või saada enda
kohta info Manpowerisse, e-maili aadressile: kandideeri@manpower.ee. Küsimuste korral võta ühendust
Manpoweriga telefonil 630 6565.
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LELLE RAHVAMAJA
TEATED
10. aprillil kell 11-15 Lelle
rahvamajas KIRBUTURG
27. aprillil kell 13
LELLE MÄLUMÄNG
raamatukogus

Valtu seltsimaja
teated
10. aprillil kell 11 kevad
kontsert. Esinevad Rahvus
ooper Estonia Poistekoori
6-9 a lauljad.
12. aprillil kell 19 kinoõhtu
uue Eesti filmiga 2Päevad,
mis ajasid segadusse".
14. aprillil kell 13.30 Kaere
pere piirkonna pensionäride
pidu.
29. aprillil kell 17 XXI
näitemängupäev "Küla
lava".
6. mail kell 18.30 emadepäe
va kontsert. Esinevad Valtu
kooli õpilased.
7. mail kell 19 hooaja
viimane "Kogu Rahva Pidu".
Meeleoluka kontserdi an
navad seltsimaja isetegijad
ja sõbrad. Tantsutab bänd.
Seltsimajas on kunstnik Evi
Tätte maalide näitus.

Eidapere rahvamaja
teated
16. aprillil algusega
kl 20 pidu. Muusikat teeb
ja peomeeleolu loob
ans. Meremees.
Pääse eelmüügist 5.- (12.-14.
aprill), 16. aprillil 8.-

Valtu rahvaga
teatrisse
• 16. aprillil Tallinna Linnateatri
etendus “ARMASTUS JA RAHA”
• 17. mail Vene Teatris Ugala
etendus “MÄNG ON ALANUD”
• 17. juunil Reiu-Paikuse vabaõhulaval Endla etendus
“KULDSE TRIO LOOD”
• 28. juunil Telliskivi Loomelinnakus R.A.A.A.M-i etendus
“VANNUTATUD NEITSID”
• 8. juulil Vargamäel Ugala
Teatri etendus “KÕRBOJA
PERENAINE”
• 18. juulil Kernu mõisa küünis
R.A.A.A.M-i etendus “LIBAHUNT”
• 17. augustil Estonias muusikal
“VIIULDAJA KATUSEL”
• 27. augustil Estonias suurepärane “VANA TALLINN GALA
2016 “
Praegu on vabu pileteid.
Tellitud piletid pean välja
ostma kuu aja jooksul.
Info ja piletite tellimine
telefonil 5394 1539
Teatrisse kutsub teid
Helgi Sussi.

Rapla koguduse teated
EELK Rapla Maarja-Magdaleena koguduses
Rapla kirikus:
Jumalateenistus pühapäeviti
kell 12
Suurel nädalal
Suurel Neljapäeval, 24. märtsil
kell 17 armulauaga jumalateenistus
Suurel Reedel, 25. märtsil kell
12 jumalateenistus, laulab
segakoor, mälestame 1949.
aasta märtsiküüditamise ohvreid
Ülestõusmispühal, 27. märtsil
kell 7.50 pasunakoori äratusmäng kiriku tornist; kell
8 jumalateenistus, jutlustab
Vigala koguduse õpetaja Kristina Jõgi, laulab segakoor;
kell 12 perejumalateenistus,
kaastegevad pühapäevakooli
lapsed;
kell 9.30-14 pastoraadis koguduse käsitööringi korraldatud
näitusmüük koos loosilaua
ja Logose raamatuletiga,
Inglisaalis kohv, koogid ja
pühademunad
Rapla pastoraadi Inglisaalis:
Piiblitund ja palveosadus kuu I
ja III neljapäeval kell 17
Kehtna Peetri kirikus:
Ülestõusmispüha armulauaga
jumalateenistus pühapäeval,
27. märtsil kell 15
Keava raamatukogus:
Ülestõusmispüha armulauaga
jumalateenistus esmaspäeval,
28. märtsil kell 11.30
Koguduse kevadine leerikool ootab õpilasi, tunnid
toimuvad pühapäeviti kell
13.30 Rapla pastoraadi Inglisaalis.
Õnnistussooviga
Mihkel Kukk

Tiit Kaasma
Vello Argel
Sirje Kure

sünnid
Isabel Kaasiku

mälestame

Ahti Sepman
Maie Viisileht
Ülo Kiiver
Aleksei Izmestjev
Arvo Buntsel
Arnold Bender
Asta Miklas

Kui Teie ei soovi oma andmete
avaldamist õnnitluste rubriigis,
palume sellest kirjalikult Kehtna
Vallavalitsusele teada anda.
Sellel juhul jääb piirang alaliselt
kehtima, kuni Teilt laekub avaldamise nõusolek.

kuulutused
Kuusiku Haagisekeskus pakub laias valikus RESPO,
BRENTEX ja ARCAS sõiduauto haagiseid. Kohapeal olemas üle 20 haagise, saadaval
ka tarvikud ning varuosad.
vaata tapsemalt www.jarex.ee
Tel. 5887 7330,
info@jarex.ee
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TEKNO-TRAILER haagiste ja lisavarustuse
müük Kehtna vallas!

Kindel abimees sinu koju
põhjamaa meistritelt!
www.haagiseabi.ee,
tel 516 1671
Kehtna vald, Kaerepere küla
Müük Raplas: E-Ehituskeskus

Kehtna valla lasteaedade mereteemaline

LASTETÖÖDE NÄITUS

Kehtna vallamajas 14.-31. märts
Lelle raamatukogus 4.-15. aprill
Ingliste raamatukogus 18.-29. aprill

•
•
•
•

Tervise Tugi OÜ kutsub kõiki huvilisi veresooni kontrollima!
Kas Teil on kõrge vererõhk?
Kas Teil on kõrge kolesteroolitase?
Kas Teil on perekonnas esinenud südame-veresoonkonna haigusi?
Kui jah, siis on Teil kõrgenenud risk haigestuda jalaarterite ateroskleroosi.
Jalaarterite ja vererõhu kontrollimine:
13. aprillil alates kl 12 Valtu seltsimajas (Männiku tn 8, Kaerepere)
14. aprillil alates kl 10 Kehtna klubis (Lasteaia 5, Kehtna)
Vastuvõtule tuleb end eelnevalt kirja panna.
Registreerimine tööpäevadel kella 9-12 tel 5698 5633.
Eriti on oodatud inimesed, kellel esineb sageli säärelihastes valu ja krambihooge!
Protseduur maksab 9 eurot.
Hooli endast ja tule kontrolli!

• KÜTTEPUUD 30-60 cm, valge-must lepp, kask, saar veoga.
• Ohtlike ja suurte puude langetamine
• Korvtõstuki teenus 22 m
• Vihmaveerennide
puhastamine
Tel: 517 5783
andmarisgrupp@gmail.com

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja BDA Consulting OÜ
koostöös Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusega korraldavad

ALUSTAVA ETTEVÕTJA BAASKOOLITUSE
Koolitus annab vajalikud baasteadmised oma ettevõtte
alustamiseks ja oskused ettevõtlusega tegutsemiseks
Koolituse teemad:
• strateegiline planeerimine väikeettevõttes: mina-ettevõtja, 		
äriidee ja -mudel
• turundus ja müük: turundusuuringud ja –strateegia ning 		
turundus- ja müügiplaan
• finantsjuhtimine, raamatupidamine, maksud, 				
finantsprognooside koostamine
• meeskond ja juht
Koolituse viivad läbi kogenud õppejõud ja tugevad spetsialistid.
Koolituse käigus koostab osaleja äriplaani ja tegevuskava.
Koolitus toimub: 19.-20.04, 02.-03.05, 17.-18.05 ja 31.05 kella
10-17
Rapla Kultuurikeskuse kammersaalis (Tallinna mnt 17a, II korrus)
Osalemistasu: 40 eurot, milles sisalduvad koolitusmaterjalid ja 		
kohvipausid. Koolituselt on võimalik tulumaks tagasi küsida.
Koolitusele kandideerimiseks tuleb esitada sooviavaldus,
mille leiate www.raek.ee. Täidetud ankeedi palume
saata hiljemalt 5. aprilliks aadressile aili@raek.ee.
Lisainfo Aili Gutmann 489 4750.

