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Kehtna vald maakonna laulu- ja tantsupeol
Rapla Tammemäe laululaval
peeti 28. mail 2016. aastal Rapla
maakonna laulu- ja tantsupidu.
Pidu tegi suure kummarduse
meie inimestele ja meie kallile
eesti keelele, seega meile
kõigile. Kummarduse esitanud
pidu kandis nime „Iga NiNa
TaGa on inimene“.
Peo ideeline ülesehitus tulenes eesti
keele grammatilisest sõnamängust
NiNa TaGa, mida saab põhjendada
Eesti keele 14 käändega ja mõned
neist tekitavad tunde, et nende kaudu
võib ligineda inimesele:
NI – inimeseni - rajav (11. kääne)
NA – inimesena - olev (12. kääne)
TA – inimeseta - ilmaütlev (13.
kääne)
GA – inimesega - kaasaütlev (14.
kääne )
Kõikidel peol osalenud rühmade
esindajatel oli nendest märksõnadest
arendatud kava, keskseks teemaks
oli INIMENE ja kõik inimeseks
olemisega seonduv.
- Ikka püüame ju oma pakutu viia
inimeseNI.
- Lauldes-tantsides tahame midagi
väga öelda ja seda inimeseNA.
- Tagasivaatena meie eel käinutele
– inimeseTA.
- Ikka on hea asju arutada ja teha
koos inimeseGA.
Kehtna vallast osalesid tantsivad
ja laulvad mudilased, laste- ja
poistekoorid, segakoorid Valtust ja
Kehtnast, noorte ja täiskasvanud
tantsijate rühmad ning rahvapille
mängivad kollektiivid.
Mudilaskoorid: Kehtna Põhikooli mudilaskoor(id) - juhendaja
Lea Karjane
Lastekoorid ja poistekoor: Kehtna valla lastekoor Kraaks, Kehtna
poistekoor – juhendajad Lea Karjane
ja Ea Hark
Segakoorid: segakoor Corvus
ja Valtu kammerkoor – juhendaja
Monica Arme
Lasteaia tantsurühmad: Kehtna
lasteaia Siller tantsurühm – juhendajad Mai Pärt ja Kätlin Lang
Valtu lasteaia Pesapuu tantsurühm – juhendaja Eve Adang
3.-6. kl tantsurühmad: Valtu
Põhikooli 3.-4. kl tantsurühm
Rõõmuratas - juhendaja Reet Teets,
ja Valtu Põhikooli tantsurühm
Rõõmuratas, juhendaja Helen Rei-

Laulupeo rongkäigu eesotsas sammus Lau küla Madise talli tori tõugu täkk Sangar, kutsariteks Reelika
Fotod: AARE HINDREMÄE
Rätsep ja Eve Haggi.

mand
Naisrühmad: Kehtna naisrühm
Kadritajad - juhendaja Kadri Väli,
Valtu naisrühm – juhendaja Age
Tekku
Segarühmad: Kehtna segarühm
Umbsõlg – juhendaja Riho Pohla,
Valtu segarühm EksMeNäe – juhendaja Riho Pohla
Rahvapill: Eidapere kapell
Loorberi Lesed – juhendaja Heldi
Tagel, Lelle kapell – juhendaja
Lemmi Linnas
Kandlemängijad: Kehtna
kandlelapsed - juhendaja Kätlin
Lang, Valtu lasteaia Pesapuu õpetajad - juhendaja Eve Adang, Valtu
Põhikooli kanneldajad – juhendaja
Eve-Mai Laurimaa

Kristiine Vahtramäe,
Kehtna valla haridus- ja kultuurinõunik

Kammerkoori plakatihoidja
Andres Ojasalu vaatab, kas
koorilauljad astuvad ikka ühtset
sammu.

Segakoori Corvus plakat on Marko Valgma kindlates kätes.
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Omavalitsuste ühinemisläbirääkimised
Rapla maakonnas on kohalike
omavalitsusüksuste vabatahtlike ühinemisläbirääkimiste etapp
alanud. Aktiivsemad vallajuhtide
kohtumised toimuvad alates
märtsikuust Rapla maakonna
lõuna-, kesk- ja idaosas.

Rapla vallavolikogu on teinud
ettepaneku ühinemisläbirääkimisteks
kuuele omavalitsusele. Kolme omavalitsuse – Kaiu, Käru ja Raikküla
volikogu on otsustanud koos Raplaga
uue omavalitsuse moodustamiseks
läbirääkimiste laua taha tulla. Kehtna
vald on seni olnud vaatleja staatuses,
sest peab läbirääkimisi ka Järvakandi
vallaga. Käru vald peab paralleelselt
ühinemisläbirääkimisi ka Järvamaa
Türi vallaga.
Rapla ühinemispiirkonnas toimus
maikuus erinevaid nõupidamisi ja
töökoosolekuid. 5. mail said Rapla
vallamajas kokku viie valla volikogude esimehed ja vallavanemad.
Omavalitsuste juhtidest on moodustatud ühinemisläbirääkimiste juhtrühm. Üheskoos arutleti võimaliku
uue omavalitsuse moodustamise
eesmärkide ja juhtimiskorralduse
üle.
Omavalitsuste erinevate valdkon-

dade sisulisteks aruteludeks otsustati
moodustada viis valdkondlikku töörühma – arengu- ja finants-, majandus-, haridus-, sotsiaal-, kultuuri-,
vaba aja ja kodanikuühiskonna arengu komisjonid. Igasse komisjoni
nimetati läbirääkivate omavalitsuste
poolt kaks komisjoni liiget.
Valdkondlikud komisjonid said
kokku 19. mail Rapla Vesiroosi gümnaasiumis. Kohal üle 50 osalise. Esialgu olid kõik valdkonnakomisjonide
liikmed – nii ametnikud, spetsialistid
kui ka volikogude esindajad ühisel
koosolekul.
Jüri Võigemast tutvustas kõigile
uue valla juhtimisstruktuuri kavandit,
pöörates tähelepanu piirkondlike teenuskeskuste ja piirkondliku nõukoja
moodustamise põhimõtetele. Tarmo
Lukk tutvustas esialgset ühinemislepingu kavandit, mida hakatakse
valdkonnakomisjonide ettepanekute
alusel parandama ja täiendama.
Ühisele töökoosolekule järgnesid
valdkondlike komisjonide koosolekud. Komisjonid hakkavad täitma
haldusreformi konsultantide poolt
välja töötatud lähteülesandeid ja
koosolekul arutati valdkonna andmete kogumisega seonduvat.
25. mail sai uuesti kokku ühinemisläbirääkimiste juhtrühm. Seekord

arutleti ühendvalla juhtimisstruktuuri
põhimõtete ja kogukonnakogu/osavallakogu pädevuse ja moodustamise
üle. Tekkis arutelu, sest töödokumentides on kasutusel erinevad mõisted
– kogukonnakogu, haldusteenuskeskus, osavallakogu jne. Kogukonnakogu mõiste ei olnud enamusele
juhtrühma liikmetele vastuvõetav
ja seda ei soovita edaspidi kasutada.
Kuna haldusreformi seadusse on
osavald sisse kirjutatud, siis arutleti
selle mõiste kasutamise üle.
Osavald on territoorium, selle keskuseks on osavallakeskus. Osavallal
on osavallakogu, mis saab arutada
ja edastada kohalikke probleeme ja
ettepanekuid suurele omavalitsuse
volikogule. Käru volikogu esimees
Paul Sepp soovitas osavalla, osavallakogu, osavallakeskuse mõisted ja
sisu täpsemalt lahti kirjutada.
Osavallakogu moodustamiseks on
erinevaid võimalusi ja need on vaja
ühinevate omavalitsuste vahel kokku
leppida ning ühinemislepingusse
kirjutada.
Haldusreformi konsultant Kersten
Kattai tutvustas uue omavalitsuse
esinduskogu valimiste võimalikke
variante ning tõi näiteid, kuidas
volikogu komisjonides saaksid erinevate piirkondade esindajad osaleda.

Arutelu tekitas valimisringkondade
arv ja volikogu optimaalne suurus.
Juhtrühma koosolekul peeti aru ka
selle üle, milliseid kommunikatsioonivõimalusi kasutada, et elanikel ja
otsustajatel oleks võimalikult kerge
saada ülevaatlikku infot haldusreformi protsessist.
Juhtrühmas pooldatakse, et kõik
Rapla ühinemisgrupi materjalid
oleksid nii eraldi interneti veebilehel
kui ka valdade veebilehtel. Mõistlik on teha protsessi tutvustavad
artiklid, mida võimalik avaldada
ka vallalehtedes. Pooldati ka mõtet
kasutada maakonnalehe ja TRE
Raadio võimalusi ning teha sügisel
eraldi ühinemise ajaleht.
Järgmine Rapla ühinemisgrupi
juhtrühma koosolek oli 15. juunil
Käru vallas Käru pritsumajas.
31. mail sai teist korda kokku
Rapla ühinemisgrupi majanduskomisjon. Päevakorras olid omavalitsuste varahalduse, jäätmemajanduse,
kommunaalmajanduse ja vallateede
hoolduse teemad. Majanduskomisjoni liikmed leidsid, et mõistlik
on kavandada neis valdkondades
ühistegevust.

Silvi Ojamuru,
HR koordinaator

Ülevaade vallavalitsuse istungitel arutatud küsimustest
17.05.2016
* Maaüksuse maksustamishindade
aktide kinnitamine
* Transpordimaade sihtotstarvete ja
koha-aadresside määramine
* Mittetulundusühingutele toetuste
määramine
* Informatsiooni andmine projektide
meeskonna moodustamise ning soovituskirjade andmise kohta
* Ehituslubade väljastamine abihoonete kohta Kaerepere külas,
Saunakülas ja Keava alevikus
* Kehtna alevikus asuva korteriomandi müük
* Sotsiaaltoetuse määramine
24.05.2016
* Avaliku ürituse (Raplamaa rattamaraton) korraldamiseks loa andmine
* Raha eraldamine Valtu spordimajale
* Maa maksustamishinna määramise
aktide kinnitamine
* Maaüksuste sihtotstarvete ja kohaaadresside määramine, E. Sulg
* Informatsiooni andmine elukoha
registreerimisest valla initsiatiivil

* Isiku hoolekandeasutusse paigutamine
* Sotsiaaltoetuste määramine
* Lihthanke korraldamine haljastus
traktori ostmiseks
* Raha eraldamine Lelle kiriku
avatäidete maksumuse kompenseerimiseks
* Ehitusloa väljastamine veevärgi
ehitiste kohta Kehtna alevikus
* Hoonestusõiguse eellepingu sõlmimine AS-ga Matsalu Veevärk
* Informatsiooni andmine admiral
Pitka luurevõistluse kohta
31.05.2016
* Hindreku katastriüksuse kohaaadressi muutmine
* Kohaliku tee kandmine teeregistrisse
* Maa maksustamishinna määramise
aktide kinnitamine
* Kergtee maaüksuse sihtotstarbe ja
koha-aadressi määramine
* Vallavolikogule esitatavate eelnõude (maa munitsipaalomandisse
taotlemine, isikliku kasutusõiguse
seadmine) läbivaatamine

* Ehituslubade väljastamine ehitiste
kohta Kalbu külas ja Kumma külas
* Raha eraldamine
* Sotsiaaltoetuse eraldamine
* Vallale kingitud korteriomandi
vastuvõtmine
7.06.2016
* Loa andmine avaliku ürituse („kirbuturg“ Keavas) korraldamiseks
* Kehtna rahvaraamatukogu raamatufondi inventeerimine
* Kinnituskirja andmine
* Marguse maja katastriüksuse kohaaadressi muutmine
* Maaüksuse maksustamishinna
määramise aktide kinnitamine, E.
Sulg
* Vallateede maaüksuste sihtotstarbe
ja koha-aadressi määramine
* Vallavolikogule esitatavate eelnõude (maa munitsipaalomandisse
taotlemine, laenu võtmine, majandusaasta aruanne, hoonestusõiguse
seadmine) läbivaatamine
* Metsavahi katastriüksuse jagamine, koha-aadressi ja sihtotstarbe
määramine

* Korraldatud jäätmeveoga seotud
taotluste läbivaatamine
* Nõlva-Vanatoa maaüksusel puurkaevu asukoha kooskõlastamine
* Teetööde hanke tulemuste kinnitamine ja pakkumuse edukaks
tunnistamine
* Informatsiooni ärakuulamine kruusaveo mahtudest vallateedele
* Hajaasustuse programmis valla
omaosaluse eraldamine reservfondist
* Sotsiaaleluruumi kasutusse andmine
* Sotsiaaltoetuste eraldamine
* Prilliklaaside maksumuse hüvitamine
* AS-ga Matsalu Veevärk hoonestusõiguse eellepingu sõlmimine ehitise
kohta Keava alevikus
* Lihthanke korraldamine Kehtna
lasteaia köögitehnika ning omanikujärelevalve kohta
* Raha eraldamine jalgratta võistlussarja läbiviimiseks
* Lokuta puhkekeskuse kohta avaliku reklaami paigaldamiseks loa
andmine

Valla Vaatleja järgmine number ilmub augustis.
Kaastööd palun saata 15. augustiks
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Toimetaja Aare Hindremäe,
e-post: vallavaatleja@gmail.com

Valla Vaatleja on värvilisena avaldatud aadressil www.kehtna.ee
Tehniline teostus Nädaline OÜ. Trükkinud Paar OÜ. Tiraaž 2000.

Valla Vaatleja
Vallavolikogus
Volikogu korraline istung toimus
18. mail. Osales 15 volikogu liiget.
Istungil viibisid vallavanem Indrek
Kullam, arendusnõunik Sigrid Keskküla, sotsiaalnõunik Kristina Lett,
vallasekretär Veljo Väärsi. Kutsutud
oli maakorralduse vanemspetsialist
Ene Sulg. Allpool lühiülevaade
volikogu istungist.
Informatsioon Rapla piirkonna
ühinemisläbirääkimistest. Istungile
olid kutsutud Rapla vallavolikogu
esimees Tarmo Lukk ja volikogu
liige Jüri Võigemast. Nad rääkisid
ühinenud omavalitsuse eesmärkidest.
Märkisid, et suurem omavalitsus
annab parema võimaluse suhtlemisel
riigiga ning tagab demokraatia
arengu, võimaldab kompetentsemaid spetsialiste palgata. Jääb ära
arveldamine valdade vahel kohamaksude osas ja lastel on omavalitsuse piires rohkem valikuvõimalusi.
Jüri Võigemast tutvustas ühinenud
valdade juhtimisstruktuuri, mis on
valdkondade põhine. Võigemast
rõhutas, et tähtis on mõelda läbi,
mis on valla jaoks tähtis ja et valla
esindajad osaleksid Rapla piirkonna
liitumisläbirääkimiste valdkondlike
komisjonide töös. S. Riisenberg:
kuidas garanteerida kokkulepetest
kinni pidamine?
T. Lukk: tuleb õppida teiste vigadest ja teha leping nii, et seda muuta
on väga keeruline.
K. Velleste: kui tulubaasid kokku liidame, kuidas me rikkamaks
saame?
J. Võigemast: üks ühele kokku
panemine juurde ei anna. Paraneb
siis, kui kvaliteeti parandada.
M. Kutser: kui suur osa eelarvest
läheb keskusesse ja kui suur osa
ühinenud piirkondadesse?
J. Võigemast: Eelarve proportsioon
jääb üldjuhul samaks. Tervikvaade

tekib alles pärast ühinenud omavalitsuse esimesi valimisi.
H. Link: kas ühinemisega kaasnevast summast jääb midagi ka
investeeringuteks või kulub enamus
administreerimiseks?
J. Võigemast: eesmärk on enamus
sellest summast kasutada investeeringuteks.
I. Kullam: mis oleks praegu Kehtna vallas parem, kui me oleksime
ühinenud?
J. Võigemast: terviklikkus juhtimises. T. Raud: terviklikkus saab
tekkida ainult siis, kui terve Rapla
maakond on ühinenud. Praegune pilt
jääb ikkagi Rapla keskseks.
Vara omandamine. Arutelust
võttis osa vara müüja Mati Pregel.
Maakorralduse vanemspetsialist
Ene Sulg selgitas, et Mati Pregel
soovib müüa Kehtna vallale tema
Jakobi kinnistu koosseisu kuuluva
Käbikülas asuva Käbiküla–Kiriku
teelõigu.
See katastriüksus on moodustatud
2006. a. Mati Pregelile 1994. aastal
tagastatud Jakobi katastriüksuse
jagamise teel eesmärgiga see võõrandada vallale. M. Pregeli omandis
olev Käbiküla–Kiriku tee katastriüksus on avaliku kasutusega tee
osa, mida omavalitsus hooldab, st
teeb kulutusi. Käesoleval ajal pole
siduvat lepingut ega vastu võetud
õigusakti eraomandis oleva teeosa
kasutamiseks ja hooldamiseks. Oleks
mõistlik, kui nimetatud tee kogu
ulatuses kuuluks vallale. Toimus
arutelu hinna üle. Volikogu pakkus
ostuhinnaks 500 €, millega müüja
nõustus. Otsus kinnitati 15 poolthäälega.
Maa munitsipaalomandisse andmine. Ene Sulg selgitas, et otsusega
taotletakse riigilt tasuta valla munitsipaalomandisse Kehtna alevikus
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elanike kasutuses olevate omandiõiguseta abihoonete teenindamiseks
vajalik maa edaspidise erastamise
võimalusega. Hoonete kasutajad
nõus pärast munitsipaliseerimist
hoonete juurde maa ostma. Eelnõu
kinnitati 15 poolthäälega.
Maa munitsipaalomandisse
andmine. Ene Sulg selgitas, et
otsusega taotletakse riigilt tasuta
valla munitsipaalomandisse AS-le
Matsalu Veevärk kuuluva Keavas
Kivitee tn 2a asuva puurkaev-pumpla
teenindusmaa. Eelnõu kinnitati 15
poolthäälega.
Maa munitsipaalomandisse
andmine. Ene Sulg selgitas, et
otsusega taotletakse riigilt tasuta
valla omandisse Eidapere alevikus
Tallinna mnt 27 ja Tallinna mnt 29
korterelamute elanike kasutuses
olevate aiamaade maa-alad. Eelnõu
kinnitati 15 poolthäälega.
Puudega lapse hooldajatoetuse
määramise kord. Ettekandja Kristina Lett selgitas, et määrus viiakse
kooskõlla uue sotsiaalhoolekande
seadusega. Sisulisi muudatusi tehtud
ei ole. Lisatud on täiendav punkt
toetuse suuruse muutmise kohta.
Eelnõu kinnitati 15 poolthäälega.
Üldhooldusteenuse osutamise
kord. Kristina Lett selgitas, et
määrus reguleerib hooldekoduteenuse vallapoolset hoolduskulude
tasumisel osalemise tingimusi ja
korda. Ta tutvustas määrusesse
tehtud parandusi. Eelnõu kinnitati
15 poolthäälega.
Volikogu määruse kehtetuks
tunnistamine. Kristina Lett selgitas,
et tunnistatakse kehtetuks Kehtna
vallavolikogu 17.06.2015. a määrus
nr 42 „Riikliku toimetulekutoetuse
vahenditest üle jääva osa kasutamise tingimused ja kord“, kuna uus
sotsiaalhoolekande seadus jäägi kasutamise võimalust ei sätesta. Eelnõu
kinnitati 15 poolthäälega.
Lapsehoiuteenuse rahaliste va-

hendite ülejäägi kasutamise kord.
Kristina Lett selgitas, et määrus
viiakse kooskõlla uue hoolekande
seadusega. Olulisi muudatusi pole.
Ära jäeti intervallhooldus, kuna
on väga kallis ja pole leidnud
kasutamist. Eelnõu kinnitati 15
poolthäälega.
Juuru vallavolikogu ettepanek.
Katrin Velleste selgitas, et Juuru vallavolikogu on teinud kõikidele Rapla
maakonna valdadele ettepaneku
alustada läbirääkimisi omavalitsuse
moodustamiseks kogu maakonna piires ja ootab vastust 30. maiks. Peame
täna oma arvamuse kujundama,
kuigi Juuru ei ole vastanud meie ettepanekule tänaseni. Toimus arutelu.
Otsustati anda positiivne vastus, aga
ettepaneku realiseerumiseks tuleb
leida võimekas omavalitsus, kes seda
protsessi vedama hakkab.
Informatsioonid
Indrek Kullam: N.R. Energy on
meid kohtusse kaevanud, süüdistusega, et Valtu Spordimaja ei täida
lepingut ja kasutab alternatiivkütteid.
Kaerepere katlamajja on paigutatud
ülivõimas ja liialt kallis katel ja
ei tasu ennast ära. Arendusnõunik
Sigrid Keskküla andis omapoolse
kommentaari asjade käigust. VÕS-i
järgi on selline nõue võimalik esitada. Ta märkis, et nõue on tõsine ja ei
saa öelda, et me kindlasti võidame.
Leping olemas ja seda tuleb täita,
aga millegipärast seda ei täideta.
Volikogu soovitas palgata kogenud
juristi, kes on selle alaga tegelenud.
I. Kullam: kohtusin maaelu ministriga, kes lubas selle aasta jooksul AS
Rey sigade toitmiseks eraldatud raha
tagasi maksta.
K. Velleste: ROL-i juhatus valis
Rapla maakonna haldusreformi
koordinaatoriks Silvi Ojamuru.
Kuulati lühikest sõnavõttu Silvi
Ojamurult.
Volikogu protokolli põhjal
Katrin Velleste

mata, raamat viib teda aegadesse
ja kohtadesse, kuhu ehk muidu
mitte mingil moel ega võimalusel
ei sattu.
Kehtna raamatukogu kollektiivselt
suvepuhkusele ei lähe. Kogu on
avatud tavalistel aegadel ja soovitame suvekuudel vastava nimega
autorite teoseid. Jaanikuul otsime
välja Jaanide, Jaanikate, Jaanade
kirjutatud raamatud, juulikuu autorid
on Juulid, Juliused jt, augustikuu
autorid Augustid.

meelepäraseid raamatuid ja need
ka läbi lugeda, sest laenatud raamatute tagastamisel ootab täitmist
küsitlusleht. Iga osaleja saab endale
isikliku lugemispassi, kuhu raamatukogutöötaja lööb iga loetud raamatu
eest templi.
Parimad on need, kes koguvad
suve lõpuks oma lugemispassi kõige
rohkem templeid, vastavad küsitluslehel põhjalikult ning sisukalt,
põhjendavad oma arvamust. Kõikide
suvelugemise reeglitega saate tutvuda oma kohalikes raamatukogudes.
Samast leiate ka raamatute nimekirjad. Raamatukogus on võimalik
loetud raamatutele ka oma hinnang
anda.
Parimatest parimad kutsutakse
pidusse ka, mis selle aasta septembrikuus toimub Kohilas ning
kus ootavad üllatused ja auhinnad.
Möödunud suve lugemisprojektis
osalesid Kehtna poisid-tüdrukud
aktiivselt. Lõppüritusele pääses siit
13 õpilast.
Kohtumisteni raamatukogu(de)s!
Maie Kalmiste

Suvi raamatuga (või ka ilma)
Kehtna raamatukogu lugeja külastab
raamatukogu eelkõige selleks, et
otsida ja laenata meelepärast kirjandust. Teisel kohal on õppimiseks
vajaliku kirjanduse leidmine, siis
õppimine või vaba aja veetmine.
Tullakse ajalehti-ajakirju lugema, arvutit ja internetiteenuseid kasutama,
raamatuüritustel osalema, printimapaljundama-skaneerima.
Lisateenustest peetakse vajalikuks
tehniliste vahendite olemasolu ja
kasutamist, samuti raamatukogude
vahelist laenutust (RVL).
Niisugused vastused saime raamatukogus läbi viidud rahulolu-uuringu
kokkuvõttes. Vastanutest oli veidi
enam naisi kui mehi; oli õpilasi,
töötajaid, pensionäre, ka töötuid.
Enamik neist külastab raamatukogu
kord nädalas või kord kuus.
Raamatukogu korraldatavatest
üritustest osavõtjad olid ligi pooled (55%), palju oli neid, kes on
sündmustega kursis, kuid ise nendel
ei osale, 16% vastanutest ei tea
toimuvatest üritustest midagi.
Raamatukogu uue asukohaga

olid rahul kõik, samuti lahtiolekuaegadega. Vaid üks vastaja soovis, et
oleksime õhtuti kauem avatud.
Raamatukogu sisekujundus ja
töökeskkond meeldis kõigile, oli ka
ettepanekuid (lugemiskohad). Infot
leiduva kirjanduse kohta saadakse
enim raamatukogu töötajatelt ja/või
otsitakse ise riiulitelt, usaldatakse ka
sõprade-tuttavate maitset, kuigipalju
jälgitakse reklaami meedias. Päris
paljud kasutavad elektronkataloogi
otsinguabi. Ilu- ja teadmiskirjanduse
valikuga ollakse üldiselt rahul, oli
ka ettepanekuid teatud autorite
raamatuid rohkem muretseda, enam
käsitöökirjandust, huumorit, spordi-,
fantaasia- ja õuduskirjandust ning
noortekaid leida. Perioodika valik
rahuldas. Teenindusega raamatukogus olid absoluutselt kõik vastajad
rahul. Aitäh!
Toredasse juturaamatusse süvenemine võib inimese viia tavakeskkonnast hämmastavalt kaugele.
Lugemist võib pidada reisimise
kõige odavamaks ja pingevabamaks
vormiks – lugeja saab liikuda liiku-

Lapsed suvel lugema!

Sõna suvelugemine ütleb tõelistele
raamatusõpradele üsna palju. Ka sel
suvel pakuvad maakonna raamatukogud võimalust ühineda suvelugemise programmiga. Kui 1.-9. klassi
astuvatel poistel-tüdrukutel pole
midagi selle vastu, et kujutada lugemist oluliseks suvepuhkuse osaks,
siis tulge lugema. Suvelugemise
projekt Suveraamat 2016 kestab 1.
juunist 31. augustini. Programmis
osalemiseks tuleb soovitatud raamatute nimekirjadest valida endale
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Kaerepere piirkond kui kodukoht tulevikus
6. juuni õhtul võttis 35 inimest
oma argipäeva toimetuste ja
pere kõrvalt aega ning tuli
Valtu Seltsimajja, et mõelda ja
rääkida kaasa oma kodukohta
puudutavatel teemadel. Osa
inimesi tuli lihtsalt kuulama,
millised arengusuunad ja
võimalused Kaerepere piirkonda
ees ootavad.
Näiteks rääkis Kehtna valla majandusnõunik Hans-Jürgen Schumann
Kaerepere eskiisplaneeringust ja
näitas sellest detailseid jooniseid.
Inimesed said teada, milliseks on
tulevikus planeeritud seltsimaja, poe,
kooli ja uue lasteaia ümbrus ning kus
hakkavad kulgema jalakäijate teed ja
olema kaunis haljastus ning põnevad
puhkealad.
Samal teemal tutvustasin, lisaks
kogukonna füüsilisse ja vaimsesse
elukeskkonda panustava MTÜ Arendusselts Koduaseme liikmetele ja
erinevatele tegemistele, täpsemalt eskiisplaneeringus Valtu kooli kõrvale
planeeritavat rula- ja mänguväljaku
projekti, mille on rahastuse saamiseks MTÜ Arendusselts Koduaseme
esitanud Leaderi meetmesse.
Selle väljakuga seoses oli inimeste
hirmuks seal laste tekitatud müra,
sest juba praegu on sealt platsilt
tulemas elumajadeni palju lärmi.
Inimeste mure on õigustatud, aga

rulapark ehitatakse betoonist, mis
tekitab vähem müra kui vineerist
rulapark. Samuti rajatakse mürakaitseks vastav maastik ja taimestik.
Müra levik ümbrusesse võrreldes
praegusega peaks isegi vähenema,
kuna praegu eelpool nimetatud
abinõusid rakendatud ei ole ning
sellel platsil laste tekitatud hääli
kaugusesse suunav ning lagunev
laululava läheb lammutamisele. Kui
väljak on korrastatud, on sellele võimalik kehtestada kasutamisreeglid,
mis arvestavad ümbritsevate elanike
huve.
Kõigile kohale tulnud inimestele
oli see hea võimalus lisaks päevakorras olnud teemadel kõlanud küsimustele, küsida juurde just endale
kõige olulisem küsimus ning anda
mõtlemisainet ja teha ettepanekuid
nii teistele kohale tulnud kogukonna
liikmetele, volikogu, vallavalitsuse
liikmetele kui ka Kehtna vallavanemale. Näiteks olid kohale tulnud
inimesed väga mures Kaerepere
piirkonna kaugkütte kõrge hinna
ja puhkenud kohtuvaidluse pärast.
Vallavanemalt saadi vastuseks, et
praegune lepingus olev hind kehtib
2018. aastani ning edasist lahendust
otsitakse juba praegu. Positiivne on
see, et kohtuvaidlusega kaugküttega
seotud inimesed tegelema ei pea, sest
sellega tegeleb Kehtna valda värskelt
tööle palgatud jurist.
Väga huvitavad ja ka vajalikud

olid Kaerepere piirkonda esindavatele volikogu liikmetele Kaerepere
piirkonna elanike mõtted valdade
ühinemise osas. Sellel teemal avaldasid mitmed inimesed teistele
oma liitumiseelistuse koos selgete
ja sisukate põhjendustega avalikult
sõna võttes.
Sõnavõttudest jäi kõlama, et
Kaerepere piirkonna loogiline liitumissuund oleks tulenevalt ajaloost ja
inimeste liikumisest Rapla suunas.
Sama tulemus selgus ka kõigi kohale
tulnud inimeste anonüümselt kirjalikult täidetud sedelitelt, kus kõik
osalejad said võimaluse valida oma
eelistus liitumissuuna osas. Valikus
oli Järvakandi suunas liitumine ja
Rapla suunas liitumine.
Tagasi saime 32 sedelit, millest
selgus, et 25 soovis liituda Rapla
suunas ning 7 sedelil oli eelistatud
Järvakandi suunda.
Kohale tulnud inimesi haldusreform külmaks ei jätnud, kuna Silvi
Ojamurul, kes on ka Rapla maakonna haldusreformi koordinaator,
tuli vastata mitmetele haldusreformi
puudutavatele küsimustele.
Kohale tulnud inimesed rääkisid
veel hooldekodu ja toetuste teemadel
ning andsid teada, et korrastada on
vaja Kaerepere alevikus uue lasteaia
kõrval asuv maa-ala, mis hetkel küll
veel riigile kuulub, kuid mille oma
valdusesse saamiseks on vald juba
riigile taotluse esitanud.

Valtu Pesapuu maasikasõbrad
Ühel jaanuarikuu päeval leidsin
internetist Räpina Aianduskooli
üleskutse koolidele ja lasteaedadele
osaleda projektis „Maasikasõbrad“.
Projekt oli mõeldud lastele tutvustamaks kuumaasikataimi ja kuidas
nende eest hoolitseda. Otsustasin
meie lasteaia pesamunade rühmaga
sellest osa võtta ning suur oli me
rõõm, kui ühel külmal veebruarikuu
õhtupoolikul kaks punase- ja kaks
kollaseviljalist taime meile rühma
jõudsid. Projektist osavõtjaid oli
Eestis üle viiesaja õppeasutuse!
Lapsed asusid kaheteistkümne
nädala jooksul usinalt taimetitade
eest hoolitsema: igal hommikul
kasteti neid usinalt ja istutati lõpuks
suurematesse pottidesse. Igal nädalal tuli projekti kodulehel vastata
nädalaküsimusele ja sai osa võtta
erinevatest konkurssidest. Esimene
ülesanne oli valmistada tolmeldamispintsel ja edaspidi kahe taime õisi ise
tolmeldada, et pärast saaks võrrelda,
kas need maasikataimed annavad
rohkem saaki või mitte.
Veel võtsime osa võistlusest
„Makropilt“, see tähendab mingi
taime osa lähedalt pildistada. Kuna
fotoaparaat oli suur ja raske kolmenelja-aastastele, tegin alguses mõned
pildid ise, siis aga tulin mõttele,

Pesamunadest maasikasõbrad.			

kuidas lapsed tegevusest kõrvale ei
jääks. Tõin lauale ühe maasikataime
modelliks ning seletasin lastele nii
hästi kui suutsin, mida tähendab
makropilt. Jagasin neile kätte pliiatsid-paberid ning pildistasin hiljem
üles laste tehtud tööd. Konkursile
töid saates muretsesin küll, et kas
meie „fotod“ ikka sobivad, kuid
suur oli üllatus, kui meie Otto Lingi
pilt sai eripreemia! Hiljuti andsime
rühmas üle diplomi ja auhinna meie
väikesele võidumehele.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et lastele

Samuti oli inimeste soov, et
Estonia järve äär saaks korrastatud
ja rajatud sinna korralik puhkeala.
Samuti, et Kaereperre kooli lähedale
rajataks palliväljakuid ja kauneid
jalutus- ja puhkealasid.
Minule on südamelähedane, et
Valtu spordimaja kasutaks ära oma
võimalused meie valla inimeste
hea füüsilise tervise nimel ning
paneks oma uue loodava arengukava
eesmärkidesse järjepidevalt organiseeritud erinevate spordiringide töö
käivitamise ning korraldamise.
Kõige lõpuks öeldi välja, et Kaerepere piirkonna inimeste ja tegemiste
ajalugu väärib jäädvustamist ja
sellega tuleb tegeleda kohe, sest
teadjaid jääb järjest vähemaks.
Oleme väga tänulikud kõigile
esinejatele, kes olid selleks õhtuks
ette valmistanud ettekande. Samuti
täname südamest kõiki kohale tulnud
vahvaid, kindla meele ja selge sõnaga
aktiivseid oma kodukohast hoolivaid
inimesi, kelle sõnumit on Kaereperet
valla volikogus esindavatel saadikutel võimalik Kehtna valla juhtimisse
sisendina viia.
Mul on hea meel, et Kaerepere
piirkonnas on olemas inimesed, kelle
aktiivne osavõtt tõestas, et sellised
informatiivsed kohtumised peaksid
olema regulaarsed - see teeks head
meile kõigile.
Helen Link,
MTÜ Arendusselts Koduaseme

Parimate õpilaste
preemiaekskursioon

Foto: KATI ELVELT

projektis osalemine väga meeldis ja
saime kõik ka kindlasti targemaks.
Suur tänu Räpina Aianduskooli
meeskonnale, et nad jaksavad ja
tahavad lastele vahvaid ettevõtmisi
korraldada.
Kuigi projekt on tänaseks lõppenud, hoolitsevad pesamunad endiselt
oma maasikataimede eest ja peagi
saame ka esimesi marju maitsta!
Meie tegemisi said huvilised jälgida
selleks loodud blogis: pesamunadestmaasikalised.blogspot.com.
Pesamunade õpetaja Kati Elvelt

Eidapere Kooli 15 paremat õpilast
osales 1. juunil neile korraldatud
preemiaekskursioonil Tallinnasse.
Esimesena külastasime Toompea
lossi ja riigikogu. Valges saalis
kõneles giid meile Toompea lossi
ajaloost ja üritustest, mis selles
ilusas ruumis toimuvad. Riigikogu
istungitesaali uudistasime pressirõdult. Saime teada, kuidas toimub
riigikogu töö ning kus istuvad erinevate erakondade rahvasaadikud.
Lapsed olid tublid, et esitasid giidile
ka palju lisaküsimusi.
Linnas liikudes haarasid meie
tähelepanu just samal päeval alanud
vanalinnapäevad. Raekoja platsil
nägime esinemas lõbusat noormeest,
kes astus üles tsirkusenumbritega.
Teiseks vaatamisväärsuseks,
millega tutvusime, oli Tallinna
raekoda. Saime jällegi teada palju
huvitavat raekoja ajaloo kohta,
vaatasime ringi raekoja ruumides.
Tõsine fotosessioon toimus keldris
välja pandud Vana Tooma juures.
Tore päev pakkus meile palju
uusi teadmisi, muljeid ja elamusi.
Tiina Viin,
preemiareisi korraldaja
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Tegus aasta Eidapere Koolis
Kooliaasta hakkab lõppema
ning on hea võimalus heita pilk
möödunud õppeaastale. Eidapere koolipere võib öelda, et oli
toimekas aasta. Peaaegu igasse
kuusse mahtus mõni suurem
üritus, mida meenutada.
Septembris toimus üle-eestiline liikumisnädal „Terve Eesti eest“, millest
võtsime osa kogu kooliperega. Iga
päev leidis aset mõni tore sportlik
ettevõtmine ning nädala lõpul külastasid meid jalgrattur Silver Schultz
ja jalgrattatreener Reimo Taaramäe,
kellega koos tegime läbi ka väikese
treeningsõidu.
Oktoobris avasime pidulikult uue
mänguväljaku. Mänguväljaku ehitust
rahastas E-Piim. Oleme firmale ääretult tänulikud, sest mänguväljak on
olnud lastele tõeliseks kingituseks.
Seda rõõmu, mida seal lustimine
lastele pakub, on raske sõnadesse
panna, seda on vaja endal näha ning
kogeda.
Kooliaasta suursündmuseks võime

pidada Eidapere Kooli 160. sünnipäeva, mida tähistasime novembrikuus.
Kokku olid kutsutud vilistlased,
endised ja praegused õpetajad. Oli
tore näha endisi koolikaaslasi ning
meenutada.
Detsembris pidasime traditsioonilist jõulunädalat, mis lõppes vahva
ühisväljasõiduga Tallinnasse, kus
käisime jäähallis uisutamas.
Märtsis külastasid meie kooli
ajalehe toimetajad Tallinnas tele- ja
raadiomaja. Lastel oli võimalus näha,
kuidas valmivad saated televisioonis
ning raadios. Päeva lõpul käidi Printalli trükikojas, et oma silmaga näha,
kuidas trükitakse ajalehti. Kogemus
oli põnev ning ehk on sirgumas tulevikus just meie ajalehetoimetajate
ridadest uusi ajakirjanikke. Eidapere
Kooli ajalehe esimene number ilmus
eelmisel kevadel. Sel kevadel ilmus
õpetajate Mailis Embergi ja Jane
Schelejevi juhendamisel juba ajalehe
kolmas number.
Aprillis kogusime peredega koos
tervisekilomeetreid ning liikusime
südame heaks.

Mai alguses osalesime üle-eestilisel talgupäeval. Seekord koristasime
kooli staadionit ja selle ümbrust. Aitäh kõikidele tublidele osavõtjatele,
sest tänu teie usinale tööle sai korda
kaugushüppekasti hoovõturada,
samuti sai alustatud võsa mahavõtmisega staadioni ümbrusest. Talgulistest pooleli jäänud töö lõpetasid
lapsed oma talgupäevaga ning nüüd
on staadioniümbrus kena ja võsast
puhas. Õppeaasta lõpetasime toreda
päevaga Samliku Puhkekeskuses,
kus mängisime discgolfi ja sõitsime
kanuudega.
Kooliaastasse mahtus ka vahvaid
kohtumisi uute ja põnevate inimestega. Nii külastas sügisel „Teadlaste
Öö“ raames meie kooli Hea Une
Keskusest Merle Taevik-Valk, kes
rääkis une vajalikkusest ning sellest,
mis juhtub inimesega, kui ta ei puhka
piisavalt.
Võõrkeelte nädalal külastas kooli
filipiinlanna, kes rääkis põnevalt
oma elust Filipiinidel. „Tagasi kooli“
raames esines Rapla Swedbanki
töötaja Jaana Maajärv, kes rääkis

lastele Digitarkusest - oskusest
targalt ja turvaliselt kasutada erinevaid nutiseadmeid. Usume, et
lastel on sellest õppeaastast lisaks
koolitunnist kaasa võetud tarkustele
juurde saadud palju uusi kogemusi,
mida edaspidises elus rakendada. Iga
kohtumine või tegevus rikastab meie
maailmapilti ning annab võimaluse
kogeda elus erinevaid tundeid,
olukordi ja mõtteid.
Aitäh kõikidele õpetajatele ja töötajatele, sest teie töökus, abivalmidus
ja tegutsemissoov on need, mis
viivad kooli edasi. Aitäh kõikidele
teile, kes te oma tegudega või hea
sõnaga olete toetanud ja abistanud
kooli! Aitäh lapsevanematele, kes
üha rohkem näitavad oma toetust
ning on valmis käed külge panema,
et asjad veelgi paraneksid. Aitäh
ettevõtjatele, kes meid toetanud on!
Tänan kõiki abilisi sisuka kooliaasta eest ning kaunist suve kõigile!
Riina Tomingas,
Eidapere Kooli direktor

Eidaperes liiguti tervise heaks
Sel kevadel on Eidapere piirkonnas aktiivselt liigutud tervise
heaks. Õpetaja Luule Sule eestvedamisel kirjutati üle-eestilise
kampaania raames „Liikumine
teeb erksaks“ projekt „Terves
kehas terve vaim, terves peres
terve vaim“.
Projekti mõte oli kaasata lastega
koos liikuma nende peresid ning
võimalikult palju külarahvast. Eesti
Olümpiakomitee ja Coca-Cola poolt
toetust leidnud projektiga viidi
läbi aprillikuu jooksul erinevaid
sportlikke üritusi ning ühised ettevõtmised leidsid aset veel juuni esimesel
nädalalgi. Väike tagasivaade nendele
tegevustele.
18.-22. aprillini jagus Eidaperes
tegutsemislusti kõigile neile, kes
peavad lugu oma tervise hoidmisest
ning aktiivsest liikumisest. Toimus
suur südamenädal, mis seekord oli
ühendatud projektiga „Liikumine
teeb erksaks“. Ühisürituse kordaminekuks ühendasid oma jõu
Eidapere kooli-, kultuurikeskuse
ja lasteaiapere. Liikumisüritustest
võtsid osa lasteaia- ja koolilapsed,
õpetajad ning lapsevanemad, samuti
külaelanikud.
Nädala jooksul toimusid erinevad
tegevused.
Toimusid hambatervise koolitused
nooremale ja vanemale kooliastmele,
aga ka õhtune loeng täiskasvanutele.
Koolitust viis läbi Eveli Truia.
Matkapäev algas Eidapere Kooli
juurest ning väikeste gruppidena
suundusime kõik Mukre rabasse.
Raba matkarada oli korraliku uuen-

Veepäev Samliku Puhkekeskuses.						

duskuuri saanud ja rabajärvedesse
läksid redelid, mida kasutades on
suvel hea ujumas käia. Kes pikka
maad matkata ei soovinud, said
osaleda veidi lühemal kepikõnnil.
Kesknädalal valmistati tervislikke
sööke. Valmistati kohupiima-, kartuli-, leiva-, pisarakooke ning valmis
ka üks „kasukas”. Kooke esitleti
ja degusteeriti rahvamaja väikeses
saalis, kuhu olid oma tervisliku salatiga kohale tulnud ka Eidapere
lasteaia esindus ning rahvamaja
tervislike smuutidega. Maitsta oli
võimalik kõiki toite ning need olid
väga maitsvad!
Traditsioonilisel Jüriöö jooksul
osales igast klassist 5-liikmeline
võistkond ning lasteaialapsed koos
oma emade-isadega. Nooremas
vanusegrupis võitis 1. klass ning
suurematest 8. klass. Iga jooksust
osavõtja sai jooksu lõpetades autasuks kosutava õuna.
Nädala lõpetas viktoriin hambatervise, südamenädala tegevuste
ning tervislike eluviiside kohta.

Parimatele viktoriinilahendajatele
jagus auhindadeks kalendreid, hambaharju, liivakellasid 3-minutiliseks
hambapesuks, Jenkki nätse ning
kleepse.
Laupäeval oli perespordipäev,
kus vahvates võistlusmängudes said
proovile panna end kõik kohaletulnud asjahuvilised.
Projekt „Liikumine teeb erksaks“
jätkus terve aprillikuu. Koguti tervisekilomeetreid, kus iga liikumine
andis teatud koguse punkte. Tublimad tervisekilomeetrite kogujad
olid Kaisa Ilves, Lisandra Tomson
ja Rasmus Lind. On rõõm tõdeda, et
kilomeetreid kogusid terved pered,
kaasati isegi vanaemad ja vanaisad.
Viimaseks ürituseks oli veepäev,
mille veetsime Samliku Puhkekeskuses ja Kurgjal. Õppisime mängima
discgolfi ning sõitma kanuuga. Et
kõik ennast vee peal turvaliselt
tunneks, räägiti esmalt veeohutusest,
õpetati vajalikke sõidunippe ning
seejärel oli kõigil võimalik harjutada
kanuusõitu. Kui vajalikud sõidu-

Foto: RIINA TOOMINGAS

võtted olid omandatud, ootas kõiki
ees tunnine kanuumatk Samlikult
Kurgjale. Ilm soosis osavõtjaid
igati ning koju tagasi saabuti kena
päevituse ja rõõmsa meelega.
Võib öelda, et üritused läksid
korda. Kuna meie eesmärk oli kaasata peresid koos lastega tegutsema,
selgitasime välja ka aktiivsemad
pered, kes olid kutsutud Eidapere
Kooli kooliaasta lõpuaktusele auhindu vastu võtma. Aktiivseimad pered
olid perekonnad Juurik, Aidla, Oole
ja Aasaväli.
Täname Eesti Olümpiakomiteed
ja Coca-Colat toetuse eest! Aitäh
kõigile korraldajatele ja tublidele
osalejatele!
Liis Ilves, Eidapere Kooli õpetaja

Eidapere Kooli lõpetajad 2016:
Martin Assin
Martin Makarov
Klassijuhataja Tiina Kaffer
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Kehtna Kunstide Kool –
loominguline maja

Kehtna Kunstide Kool on
ligi 25-aastane Kehtna valla
huvikool. Tegutseb muusika- ja
kunstikool, lisaks mitmed
huviringid nii väikestele kui ka
suurtele. Möödunud õppeaastal
õppis meie majas 30 kunsti- ja
59 muusikaerialade õpilast.
Siia lisanduvad veel ringidena
tegutsevad keraamikud - 36
inimest läbi aasta. Ja 14 vahvat
mudilast. Lisaks ka laste- ja
poistekoor ning koolibänd.
Rõõmsaks täienduseks meie kooli
pillipargile lisanduvad sügisel rahvakandletunnid. Rahvakandled oleme
soetanud Hooandja ja projekti “Igal
lapsel oma pill” abiga.

Millega me tegeleme?

2015/16. õppeaasta Kehtna Kunstide Koolis oli väga tihe ja kiire.
Meie muusikaõpilased esinesid 28
kontserdil nii meie majas kui ka
väljaspool. Võtsime osa paljudest
maakondlikest sündmustest.
Erilisena võiks välja tuua Tabasalu
Muusikakoolis toimuvat klaveriõpilaste konkurssi (osalesid Eleri Andok
ja Liselle Karjane), Raplamaa klaveriõpilaste festivali (osales 12 meie
klaveriõpilast), Raplamaa laulu- ja
tantsupidu (osalesid Kehtna valla
lastekoor Kraaks, Kehtna poistekoor
ja väikekandle õpilased).
Kehtna valla lastekoor Kraaks
tähistas ka oma 10. juubeliaastat
vahva kontserdiga - lavale paluti
4 Kehtnas tegutsevat koori, lisaks
Kraaksule veel jaanuaris loodud
poistekoor, Kehtna Põhikooli mudilaskoor ja segakoor Corvus. Ligi
100 lauljat laval, see on Kehtna kohta
väärikas arv. Kummarduse saadan
kooridirigentidele Lea Karjasele ja
Ea Hargile.
Palju on rõõmu valmistanud
koolibänd. Eriti sellel aastal on
olnud väga palju esinemisi ja on
ka põhjust - need vahvad noored
kõlavad koos väga hästi. Esinema on
noori kutsutud muuhulgas ka Jüriöö
jooksule, Rapla melumessile jne. Ja
tõesti on meie bändi tase kõikide
nende esinemiste vääriline olnud.
Suur tänu teile, noored muusikud ja
entusiastlikud õpetajad Ea ja Helmut
Hark!
Koolis on kõige suurem osakaal
klaveriõpilastel. Õpetajate Ülle Piili
ja Hele Saarse käe all õppis sel
aastal kokku 22 õpilast. Nii polegi
imestada, et klaverikontserte on
meie majas kõige enam, nii meie
praeguste õpilaste, vilistlaste kui ka
professionaalide osalusel.
Igal teisipäeval ja reedel rõkkab

Olen väga rahul. Kõik mu sõbrad
on kuidagimoodi selle kooliga seotud
või sellest koolist on saanud meie
sõprus alguse.

Kehtna Kunstide Kooli ansambel Valtu Seltsimajas EV aastapäeva
kontserdil. Andres Kauri, Allan Niin, Annika Kauri, Liisi Nõojärv, Aigi
Niit. Noorte lauljate juhendajad on Ea ja Helmut Hark.
Foto: ANNE UMMALAS

meie maja puhkpillist. Mööduvad
vähesed kontserdid, kus ei kõla
trompet, eufoonium või altsarv või
kõik koos. Poisid paneb meie majas
kauneid viise puhuma Raimo Tappo,
kelle elurõõm nakatab ka õpilasi ja
kaasõpetajaid ning tänu puhkpilliõpilastele kõlavad meie majas vahel
päris mehised toonid.
Kõvahäälsete puhkpillide naaber
klassist on kuulda aga mahedamaid
kitarrihelisid. Need helid on vahel
nõnda mahedad, et kontserdil kuulab
publik hiirvaikselt esitatavaid palasid, aplaus on enamasti kordi kõvem
kui esitus ise ja nii see ju peabki
olema. Vaikselt, kuid sihikindlalt
liiguvad kitarriõpilased edasi oma
õpetaja Helmut Hargi juhatusel.
Pillihääli on meil kõlamas veelgi
- pärimuse suunal kõlavad väikekannel ja plokkflööt. Nii eraldi kui
ka koos pärimusansamblis. Pärimuse
teerajajad Kätlin Lang ja Mari
Tammar on sütitanud hulga laste
huvi erinevat päritolu rahvamuusika
vastu, nii ehedalt kui ka ise vahvaid
seadeid luues.
Pillihäälte vahele kostab rohkelt
ka laste lauluhääli - Ea Hargi juhendamisel tegutsevad laulustuudios eri
vanuses lapsed, eelõppes laulavad
6-7-aastased lapsed Kätlin Langi käe
all. Ka mudilased ei jää muusikata Mari Tammari juhendamisel saavad
laulud, rütmid, mängud selgeks juba
4-6-aastased lasteaia mudilased.
Meie maja kunstiõpilased on meile
alati rõõmu valmistanud värvide ja
vormidega. Saima Randjärv innustab
lapsi ikka uute ideede ja ülesannetega, õpetab nägema ilu ja värve enda
ümber - nii faunas kui ka flooras.
Kunstiõpilaste näitusi on meil
ikka traditsiooniliselt enne jõule ja
kevadisel ajal.
Eriti vahva oli sel aastal külastada

Rapla Kaasaegse Kunsti Keskust
ja Mahtra Talurahvamuuseumi, kus
näitust vaadates õpilased ka enda
mõtteid visandada said ja inspiratsiooni ammutasid. Kevadel külastasid lapsed meie kohaliku graafiku ja
illustraatori Made Balbati ateljeed,
kus said näha päris kunstniku tööd.
Nagu ikka korraldasime koostöös
Ene ja Peeter Padrikuga ka sel aastal
Raplamaa noori kunstihuvilisi ühendava „Oma silmaga” kujutava kunsti
konkursi, mille töid saab suvekuudel
näha Rapla Riigimajas. Rõõm on
tõdeda, et selle konkursi peavõit jäi
meie oma majja. Peaauhinna pälvis
meie õpilane Liisi Nõojärv.
Kehtna Kunstide Kool on loominguline maja, siia tulevad lapsed
pärast oma tavapärast koolipäeva.
Tihti jäävad sõbrad õue lustima, kui
meie õpilane peab tulema kunsti- või
pillitundi. Sellele vaatamata õpilaste
arv aina kasvab.
Miks küll lapsed ja noored meie
maja valivad? Seda küsisin meie
kooli vilistlastelt Andres Kaurilt ja
Liisi Nõojärvelt. Andres on meie
majas õppinud kaks aastat lasteaias
eelõppes, seitse aastat trompeti
erialal ja ühe lisa-aasta trompetit
edasi õppides. Andres osaleb ka laulustuudio ansamblis ja koolibändis,
esineb palju kontsertidel või juhib
neid. Liisi on lõpetanud klaveri eriala
ja õpib veel aasta kunsti vabaõppes.
Andres, miks sa meie majas nii
pikalt oled käinud?
Andres: Nüüd, lõpetanuna on
väga lihtne seda öelda - puhtalt enda
arengu tõttu. Kui ma veel koolis
õpilane olin, siis muidugi tahtest
kool lõpetada ja tunnistus saada.
Oled sa rahul, et oled oma koolivälise vaba aja veetnud siin, Kehtna
Kunstide Koolis pilli õppides?

Kui sinu elus ei oleks trompetit,
kas sa oleks vaesem?
Ma oskan mängida trompetit.
Mul on tänu sellele orkestrimängu kogemus, Raplamaa Noorte
Puhkpilli Orkestriga olen käinud
Peterburis, Saksamaal. Rääkimata
laulupidudest.
Eks ajaplaneerimine oli raske,
muidugi jäid mõned asjad tegemata,
mida tavalised noored teevad, aga
kahju mul sellest ei ole. Muusikaga
tegelemine kaalus selle igatahes
üles.
Kui ma ei oleks õppinud muusikat,
ei oleks minu mõttemaailm selline
nagu praegu. Kogu õpetus siin majas
on mind toetanud, muudab tuju
paremaks. Kui tulla siia ka kurva
meelega, ravib muusika mind ja
pärast on tunduvalt parem olemine.
Liisi, mida oled sina saanud meie
koolis õppides?
Liisi: Kunstikoolis olen ma saanud
juurde väga palju enesekindlust
ja iseseisvust. Olen õppinud uusi
kunstistiile ja laiendanud silmaringi.
Ma olen leidnud oma stiili, mis
on kunstis kõige raskem ülesanne.
Oskan looduses vaadata erinevaid
värve ja nende sulandumisi. Näiteks
päikeseloojangut vaadates mõtlen,
kuidas ma ise seda maaliksin.
Sa oled meil õppinud nii klaveripõhiõppes kui ka kunsti vabaõppes.
Ei ole just tavaline, et suudetakse
õppida kahel nii mahukal erialal.
Igal õhtul pärast kooli tulid sa siia,
mis sind innustas?
Ma tahtsin midagi muud teha, kui
lihtsalt arvuti taga istuda. Igav oli.
Kas sinu sõpruskond on muutunud
tänu meie majas veedetud ajale?
Minu sõpruskond on laienenud.
Olen tutvunud ka Valtu kooli õpilastega, keda muidu ei tunnekski.
Samuti suhtlen Kehtna PK teiste
klasside õpilastega siin, kellega koolis ei olegi kontakti. Nii et sõprade
osas on kunstikool kasuks tulnud.
***
Ootame oma kooliperre ikka uusi
õpilasi. Kevadine vastuvõtmine
oli juba juuni algul. Uusi õpilasi
saame vastu võtta veel kunsti eel- ja
vabaõppesse, laste- ja poistekoori,
kitarriringi ning väikekandlesse.
Kindlasti jätkuvad keraamika kursused nii lastele kui ka täiskasvanutele
ning mudilaste muusikaring.
Anne Ummalas,
Kehtna Kunstide Kooli direktor
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Kehtna Põhikooli edukas aasta

2015/16. õppeaastal on kool
173-aastane ning koolis õpib
173 õpilast. Töötab 20 õpetajat.
Õppeaasta on lõppenud ning
tulemused head. Kooli lõpetas
kiituskirjaga 23 õpilast. Neljadviied olid tunnistusel 42 õpilasel.
Kooli sünnipäeval anname
tänukirjad õpilastele, kes kolm
veerandit on õppinud hinnetele
5 või 4-5.
Kooli aastapäeval anname tänukirjad õpilastele, kes on kooli edukalt
esindanud. Tänukirja sai 55 õpilast.
Neist parimad olid Kaspar Grauen,
kes on spordis 17 korral tulnud
esimese kolme hulka; Andres Kauri,
kes on kooli esindanud keemias, bioloogias, matemaatikas, füüsikas nii
maakonnas kui ka Eestis ja mitmel

spordialal 13 korral; Agnes Markus,
kes on esindanud kooli spordis ja
matemaatikas ning tulnud esimese
kolme hulka 11 korral.
Meie kooli õpilased on osa võtnud
Keskkonnaameti korraldatud jäätmetekke vähendamise nädala Raplamaa
viktoriinist, Raplamaa 4. klasside
võistkondlikust mälumängust, keemia-, emakeele-, matemaatika-, bioloogia-, kunsti-, füüsika-, muusika- ja
ajaloo-olümpiaadist, inglise keele
arvutiviktoriinist, Nuputa võistlusest, Netikirjariinist, Vigurvända
võistlusest, matemaatika Pranglimise
ja Känguru võistlusest. Lisaks veel
spordialad, milles kooli on esindatud
ja häid tulemusi saavutatud: kergejõustik, korvpall, jalgpall, võrkpall,
saalihoki, ujumine, lauatennis, male,
“Tähelepanu, start!”, rahvastepall,
suusatamine. Õpilased on tublid ja

igaüks leiab mingi väljundi, milles
ta on andekas.
Lõppenud õppeaasta oli meie
koolis edukas.
Piret Kallaste
Lõpetajad
1. Daniel Gold
2. Elisabeth Harksalu
3. Diana Jääger
4. Maria Kasak
5. Andres Kauri kiituskirjaga
6. Jarmo Lõbu
7. Liivika Mölder
8. Reenika Mürkhein
9. Illarion Nuut
10. Taavi Oks
11. Kertu Puur
12. Maris Rand
13. Martin Rõõs
14. Arlis-Sander Simmul
Klassijuhataja Veera Tamm

Õpilaste loovtöö
Selle õppeaasta kevadeks uuenes
matemaatika kabinet. Õpilaste loovtööna teostus õpetaja Liivi Kundla
ammune idee ja unistus kujundada
ruum ainepäraselt huvitavaks ja
samas õpetlikuks. Seinamaalingute
tegemine ei ole tavapärane, väga
oluline on eelnev kavandamine –
jooniste paigutus, värvide valik jne.
Greete-Lee Uukivi ja Eneli

Umbsaar arvestasid oma loovtöö
kavandamisel õpetaja ideed, kuid
arendasid seda vahvalt ja julgelt
edasi. Kavandamisele ja planeerimisele järgneva maalritöö tegid
Greete-Lee ja Eneli täiesti iseseisvalt. Tulemuseks on rõõmus, huvitav
ja originaalne ning matemaatika
tundides kasutatav seinakujundus.

Vigurivänt

võistkonnad kaheks: paarisarvulised
võistkonnad läksid testi lahendama
ja paarituarvulised võistkonnad jäid
õue linnasõitu ja vigursõitu tegema.
Pärast toimus vahetus.
Võistlus oli meie jaoks üle ootuste
edukas. Õpilased andsid endast
parima ja saavutasimegi esimese
koha. Olime üliõnnelikud, sest ei
osanud sellist tulemust oodata. Meie
eesmärk oli üritusega tutvuma minna
ja osaleda nii hästi kui suudame.

20. mail osales Kehtna Põhikooli
võistkond (Maret Metsaäär, Markus
Habo, Ardi Õunap ja Johanna
Rasmann) Harjumaa ja Raplamaa
koolide vahelisel jalgrattavõistlusel
“Vigurivänt 2016”. Kohal olid
11 kooli võistkonnad. Iga õpetaja
tõmbas loosiga oma võistkonnale
osalemisnumbri. Seejärel jaotati

Ardi Õunap, Markus Habo, Maret Metsaäär, Johanna Rasmann.
Foto: AIRI METSAÄÄR
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Robootika
Kehtna Põhikoolis
Alates märtsi keskpaigast on Kehtna Põhikoolis võimalik tegeleda
robootikaga. Kool tellis 12 WeDo
2.0 Lego komplekti ja 3 EV3 Lego
komplekti. Enne kevadvaheaega
jõudsid oodatud komplektid kooli.
Koolivaheaeg oli põnev. Mõned
meie kooli õpetajad võtsid legod
vaheajaks koju kaasa, et nendega
tutvuda.
Uuel veerandil oleme nuputamistunnis robootikaga tegelenud ja ka
mõningates matemaatika tundides.
Neid legoroboteid saab kasutada ka
tööõpetuse ja loodusõpetuse tunnis.
Legodega on tutvust teinud 1.-6.
klass. Viimasega proovisime veel
raskemaid asju ehitada EV3-dest näiteks kutsikat, kes istub, tõuseb
püsti, haugub, uriseb, magab, sööb
ja pissib. Eks iga uus asi on alguses
põnev. Õpilased jäid väga rahule.
Praegu ootame kooli taas uusi
legokomplekte, mis said tellitud uue
projektiga. Kui projekt läbi läheb,
saab uuel õppeaastal EV3 lisakomplektidest suuremaid ja põnevamaid
arendusi ja lahendusi leida/ehitada/
programmeerida.
Uusi muinasjutulegosid kasutades
saab eesti keele tundides muinasjutte ja koomikseid teha. Nende
tegevuste juures arendame õpilaste
jutustamisoskust, julgust, sõnavara
ja loovust. Ootame põnevusega uut
õppeaastat.
Õpetaja Ragne Falilejev

Tervist edendav kool

Viimane koolipäev.

Kehtna Põhikool on „Tervist edendav
kool“. Koolil on oma tervisenõukogu, kes võttis viimasel koosolekul
aasta kokku. Sellel aastal oldi
tublid. Hea koostöö oli koolikokaga,
vaadati üle menüüd ja vajadusel
täiendati, lisati erinevaid salateid,
vahetundides pakuti lastele puuvilju.
Hommikuti oli populaarne laste seas
sooja ja maitsva pudru söömine ning
õuevahetunnis mängimine.
Tervisenõukogu jälgis kooli hügieeni ning korraldati ka erinevaid
üritusi: südamenädal, trepijooks, parima klassi tervisliku toidu valimine,

Foto: Kadi Peedo

õpetajate umbrohutoitude töötuba
jne. Õpilastele korraldati erinevaid
loenguid külalislektoritega.
Kehtna Põhikool propageerib
liikumist ja sellepärast korraldati ka
viimase koolipäeva puhul jalgsimatk
Kumma külaplatsile. Kummasse
matkasime kõik koos. Kohapeal
sõime, mängisime ja tegime kokkuvõtted.
Vallalt said tänukirja Katrin Silde,
lapsevanem Ene Siitsmann, õpetajad
Riina Lõhmus, Evelyn Kurg, Kadi
Peedo ja Lea Karjane.
Anabell Kinkar, Piret Kallaste
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Valtu
kool
aastast 1867,
aastal 2016
Oleme väike maakool Kaerepere
alevikus. 2015/2016. õppeaastal oli
meie koolis 126 õpilast, 18 õpetajat,
sotsiaalpedagoog ja logopeed ning
5 teenindava personali liiget.
Oma tegemistes oleme püüdnud
järgida põhimõtteid, mida oleme
endale seadnud ja kirja pannud.
Kooli missioon:
Olla avatud keskkonnaks, mis on
õppivale, arenevale ja kasvavale
noorele turvaline ning ootuspärane, kus saab toimuda iga lapse
rahulik võimetekohane arenemine
isiksuseks, kes tuleb toime edaspidises elus.
Kooli juhtlause on:
PÄIKE PAISTAB KÕIGILE
Olenemata sellest, milline sa oled
ja mida sa teinud oled, OLED SA
TÄHTIS!
Kas see on meil ka õnnestunud,
tuleks küsida tänastelt õpilastelt ja
vilistlastelt.
Alates 2005. a oktoobrist oleme
“Rohelise lipu” kool. See tähendab,
et oleme kool, kes hoolib meid
ümbritsevast loodusest. Oleme
öko-kool – st keskkonnasõbralik
kool. Võtame aktiivselt osa vanapaberi kogumise kampaaniast ja
traditsioon on korraldada kevadine
koristuspäev oma alevikus.
2012. a aprillist alates kanname
ametlikult ka Tervist Edendava
Kooli nimetust.

Kooli tugevus on ühtne kollektiiv
Kooli tugevus on läbi aastate olnud
head õpetajad, kelle toel on kool just
selline nagu ta tänasel päeval on.
Õpetajad, kes on meie kooli tööle
tulnud, on üldjuhul siia ka jäänud.
Meie õpetajaskonna moodustavad
praegu järgmised õpetajad: Ebe
Luige, Merle Mihkelson, Vilve
Juttus, Hele-Mall Kio, Kadi Saks,
Anu Pedaja-Ansen, Reet Teets,
Veera Mahlakas, Koidu Archipov,
Tiina Tunnel, Luule Linamäe, Anne
Archipov, Eneli Oeselg, Viive Raam,
Saima Randjärv, Marten Israel ja
Toomas Tõnisson. Lisaks sotsiaalpedagoog Erika Kundla ja logopeed
Piret Esnar.
Koolimaja puhtuse, korrashoiu
ja selle eest, et lapsed süüa saaksid,
hoolitsevad Ilme Rhede, Vilge Saareoks, Valve Riisalu, Ene Kruusaauk
ja Udo Elvelt. Kollektiivis on väga
oluline koostöö ja tahtmine ühiselt
tegutseda. Meie koolis on selline
tahe olemas. Me tähistame koos
õppeaasta algust ja lõppu, jõule ning
sünnipäevi. Lisaks käiakse igal suvel
mõnda Eestimaa saart vallutamas.

Huvitegevus rikastab koolielu

Kooli üheks prioriteediks on olnud
õpilaste ettevalmistamine aineolümpiaadideks ja võistlusteks. Sellel
õppeaastal saavutasid maakonna
aineolümpiaadidel auhinnalisi kohti
Madli Grace Uwase Kõrtsini, Elise
Kreuz, Stella Sepman, Kristiina Tali,
Õie Ellen Agu, Gerda Metsallik,
Triin Satsi, Riin Satsi, Maite Maido,
Triinu Lilienthal, Adeele Rei ja Aigi
Niit.
Väga oluline on ka pakkuda lastele
oma koolis huvialategevust. Töös
on mitmed ringid. Lapsed saavad
valida erinevate muusikaringide –
mudilaskoor, lastekoor, ansambel,
plokkflööt, kandled ja klaver - vahel. Lisaks on veel arvuti-, näite-,
käsitöö-, rahvatantsu-, võimlemis-,
kergejõustiku-, metsa- ja viburing.
Ringides tehtava töö vilju on saanud
lapsed maitsta erinevatel võistlustel
ja konkurssidel osaledes.
Parimad sportlased lõppenud aastal olid Elise Kreuz, Sander Illipe,
Georg Metsallik, Ahto Liivamäe,
Triin Satsi, Riin Satsi, Gerda Metsal-

Pahupidi koolipäev
Valtu ja Kehtna kooli esimestel
klassidel oli aprillikuus ühine koolipäev. Koolibuss sõidutas Valtu
lapsed koos õpetaja Ebega hommikul
Kehtna kooli. Seal ootasid neid
õpetajad Merike ja Airi koos oma
õpilastega. Alustati tutvumisringiga,
kus saadi üksteisega tuttavaks. Edasi
suundusid Kehtna lapsed koos Valtu
õpetajaga meisterdama. Meisterdati
kummivildist lilleprosse. Põnev
oli kasutada detailide lõikamiseks
Sizzix-masinat.

Valtu lapsed said samal ajal õpetaja
Merikese juhendamisel robootikaga
tutvust teha. Lego WeDo 2.0 komplektidest pandi kokku masinad.
Pärast rivistati need põrandale, loodi
kontakt tahvelarvutiga ning Milod
hakkasidki programmi järgi sõitma.
Rõõmu kui palju! Tuleval õppeaastal
on Valtu lastel võimalus juba oma
koolis robootikaga tegeleda.
Koos tantsiti veel õpetaja Annabeli
juhtimisel saalis hetkel populaarseid
Just Dance tantse. Tuli jälgida suurt

Õpilasesindus puhkes õitsele
On 30. oktoober, Valtu kooli saal.
Rapla maavalitsuse tervisedenduse
spetsialisti Ülle Laasneri eestvedamisel on alanud Raplamaa õpilasesinduste sügiskool. Kokkusaamine,
mida polnud tehtud mitu aastat. Koduväljaku eelist ära kasutades oleme
registreerinud osalema ligi 10 noort
eesotsas vastvalitud õpilasesinduse
(ÕE) presidendi Agnes Palandiga.
Arvatavasti ei osanud keegi seda
ette näha, kuid just sügiskool oli
meie õpilasesinduse jaoks pöördelise
tähtsusega. Sealt said noored juurde
teadmisi, mõtteid ja mis kõige tähtsam – motivatsiooni, mis lõi nii mõnegi õpilasesinduse liikme silmad nii
särama, et seda sära jagus õppeaasta
lõpuni välja. Lisaks andis sügiskool
võimaluse hakata tegusid tegema
ka väljaspool kooli. Noorte eestvõtmisel loodi Raplamaa Noortekogu,
kuhu asutajaliikmetena kuuluvad nii
Agneskui ka 9. klassi lõpetav Adeele
Rei, kes täna täidab ka noortekogu
asepresidendi ülesandeid.
Sügiskool ei saanud läbigi, kui

Pildil rõõmus ÕE juhatus mais 2016. Tagareas
vasakult Maite Maido, Õie Ellen Agu, Helena-Riin
Rähni, Getter Metsallik, Adeele Rei, Marta Kaunis.
Esireas vasakult Anette Viin, Gerda Saks, Elise
Kreuz ja Stella Sepman. Toolil seisab ÕE president
Foto: JÜRI VLASSOV
Agnes Palandi.			

noortelt tuli signaal, et istume aga
kohe maha ning hakkame asju
arutama. Ja nii see kõik algas. Õhku
lennutati erinevaid ideid ja mõtteid,
millest kõige toredam oli ühisürituse
korraldamine koos Kehtna kooliga.
Mitmete koosolekute tulemusena

sündiski „Moebläkk“.
Kuni õppeaasta lõpuni oli
tegemist nii koolis – erinevatele
tähtpäevadele
pühendatud üritused - kui ka
väljaspool: noortekogu, liitumine
Eesti Õpilasesinduste Liiduga ja
õpilasvahetusprogrammiga
VeniVidiVici.
Viimati nimetatuga käis Tartus
Raatuse kooli
uudistamas meie
8. klassi õpilane

Maite Maido.
Õppeaasta keskel otsustasime
muuta põhikirja ning suurendada
õpilasesinduse juhatuse liikmete
arvu, sest järjest rohkem pöördus
meie poole noori aktiivseid õpilasi,

lik, Triinu Lilienthal, Marta Kaunis
ja Karel Kreuz.
Meie tublid ringijuhendajad on
Viive Raam, Helen Reimand, Reet
Teets, Eve Kivilo, Kadi Saks, Koidu Archipov, Ebe Luige, Marten
Israel, Anne Archipov ja Toomas
Tõnisson.
Meie kooli traditsiooniliste ürituste
hulka kuuluvad tarkusepäev, tervisepäev, õunajooks, õpetajatepäeva
tähistamine, sportlik perepäev, kooli
sünnipäeva tähistamine, jõululaat,
solistide konkurss, sõbrapäev, kevadpidu, spordipäevad, näidenditepäev,
klassidevaheline mälumäng, ühine
kooliaasta lõpetamine, direktori
vastuvõtt parimatele ainetundjatele
ja huvitegevuslastele ning juhendajatele. Traditsiooniks on saanud ka see,
et kooli astuvatele lastele kingitakse
valla toetusel Valtu kooli müts.
*
Tulevikus näeme oma kooli ühe
mõnusa väikese koolina, kus ei
unustata ära minevikku ja tehakse
tööd tuleviku nimel.
Andres Saks, Valtu Põhikooli direktor
ekraani ja jäljendada tantsuliigutusi.
Tantsimine tekitas suurt elevust
ja kõik nautisid seda. Õpetaja Lea
juures laulsid Valtu lapsed koos
Kehtna 1.b klassiga, aga 1.a klassiga
mängiti õpetaja Airi juhendamisel
lauamänge. Kehtna kooli kokad hoolitsesid ka Valtu laste kõhutäie eest.
Päeva lõpus külastasime veel Kehtna
uut ja kaunist raamatukogu ning
uudistasime sealset nukunäitust.
Lapsed jäid päevaga väga rahule,
õpetajad samuti. Täname mõlema
kooli direktorit abi eest. Ootame uusi
kohtumisi!
Ebe Luige ja Merike Saar

2016. a lõpetajad:
Mardo Ilves, Marta Kaunis,
Karel Kreuz, Andra Lihatšova,
Triinu Lilienthal, Renek Lukas,
Aigi Niit, Adeele Rei,
Laura Veskimäe
Klassijuhataja Kadi Saks
kes tahtsid liituda ning oma panuse
anda. Erandiks ei olnud isegi mitte
õppeaasta lõpp, kui 4. klassis õpilasesinduse tegemisi tutvustamas
käies oli tulemuseks 8 kätepaari,
kes järgmisest õppeaastast tahaksid
ka õpilasesinduse aktiivse ja toreda
grupiga liituda.
Aga ikkagi – mis tegi lõppenud
õppeaasta õpilasesinduse jaoks nii
eriliseks? Üks väga lihtne tähelepanek – olen õpilasesindustega kokku
puutunud viimased 20 aastat (ise
kooliõpilasena liikmeks olles, Rapla
Ühisgümnaasiumis kõrvalt aidates),
kuid sellist rõõmsameelset seltskonda, kellel veel loetud päevad enne
õppeaasta lõppu on silmades sära
ning jõudu teha, nägin ma esimest
korda. Tublid olite ja olete!
Marten Israel, huvijuht

Valla Vaatleja
Kiiremini saab vee all liikuda ainult allveelaevaga
Kehtna valla viisteist 8-14-aastast
last, kellest enamik on käinud Valtu
ujulas ujumisringis, saavad juunikuu
jooksul kuuel korral käia Valtu ujulas
tutvust tegemas allveeujumisega.
Tallinnast kohale tulnud kolm
spordiklubi Fortuna treenerit suutsid lastel silmad särama panna ja
lestaujumise vastu huvi tekitada
juba esimesel korral. Lestaujumist
tulid meile tutvustama ja lastele
õpetama Eesti rekordeid püstitanud
ja Euroopa meistrivõistlustel allveeorienteerumises pjedestaalikohti
saavutanud noored hakkajad treenerid Vitalia Telpt, Sandra Saaliste ja
Martin Siller.
Martin Siller oli lastega koos vees
ning varustatud suure monolesta,
maski ja hingamistoruga. Sedasi
sai ta lapsi vees lisaks kaldapealsetele treeneritele juhendada ja neile
harjutusi ette näidata. Kõige muu
kõrval demonstreeris treener Martin
Siller ka, kuidas allveeujumises on
võimalik suuri kiiruseid saavutada.
Hüppas pukilt vette ja läbis
monolestaga delfiini jalgu ujudes
50 m (2 basseiniotsa) 18 sekundiga,
mis on isegi kiirem, kui tavalise

vabaujumise maailmarekord. Sedasi
üksinda terves basseinis ujudes suutis ta vee nii kõvasti liikuma panna,
et vesi igalt poolt basseini servadest
üle lainetas.
Palusin spordiklubi Fortuna juhatuse liikmel, treeneril ja allveeujujal
Vladimir Kunitsõnil selgitada, mis
allveeujumine on. Vladimir rääkis,
et lestaujumine on spordiala, kus
ujutakse basseinis võidu sama pikki
distantse nagu klassikalises ujumises, 50 meetrist kuni 1500 meetrini.
Ainult et suure kiiruse saavutamiseks
kasutavad ujujad täiesti teistsugust
tehnikat. Käed on neil välja sirutatud
nagu nooled ja jalas on neil üks suur
lest - monolest. Selle lestaga saavutavad nad selliseid kiirusi, et algul
tundub see uskumatu. Lestaujumist
peetakse ujumisspordi vormel-1-ks
just tänu kiirusele.
Näiteks klassikalises ujumises on
meestel 100 meetri vabalt ujumise maailmarekord 46,91 sekundit,
lestaujumises on maailmarekord
34,18 sekundit, mis on ligi 25%
kiirem. Kui ujuda ballooniga kätes
ja monolestaga, on maailmarekord
koguni alla 32 sekundi.

Laste rattasõidu võistlus
3. juunil toimus Kehtna tuletõrjestaadionil traditsiooniline laste rattasõidu
võistlus.
Iga-aastane spordiüritus oleks
seekord peaaegu ära jäänud, kuna
olukord Kehtna kõrvalteedel ja
-tänavatel on teeremondi tõttu raskendatud. Üritus toimus tavapärasest
kaks päeva hiljem ning 48 vigurvänta
said vanemate ergutushõisete toel
siiski võistlusrajale kihutada.
Kõige nooremate ehk 5- ja 6-aastaste rattasõidu võitis poistest Denis
Timofejev, kellele järgnesid Marten
Tammemäe ja Ruuben Roosi. Tüdrukutest sai esikoha Anni Kangrumägi,
teise koha Karoli Sõber ning kolmanda Sophia Kranach. 7- ja 8-aastaste
sõidu võitis poistest Ronan Kraus,

teise koha sai Mauri Villig ning
kolmanda Albert Vilibert. Sama vanuseklassi tüdrukutest võitis Katriine
Roosi, teine Maribel Uutmann ning
kolmas Merilin Rooberg.
Kõige vanemate poiste sõidus
sai ajaloolise saavutusega hakkama
Taavi Link, kes võttis Hugo Säreva
ning Mart Villigi ees seitsmenda
järjestikuse võidu. Taavi on nüüd
sõidu võitnud igal aastal, mil ta on
osa võtnud. Tüdrukutest sai samal
distantsil esikoha Marit Toomla,
teise koha Karoliina Koslova ning
kolmanda koha Kirke Elvelt. Lõvi
Leo tänab kõiki osavõtjaid!
Artur Ojasalu,
Kehtna valla spordi- ja noorsootöö
spetsialist

Rakendispordi II etapi Reius võitsid
Eve Haggi ja Pille-Riin Reinaus
Rakendispordi Volkswagen Combi
Cup II etapp toimus 12. juunil
Pärnumaal Reius, kus võidukalt
lõpetasid Eve Haggi tori hobusega
Varunessa ja teisele kohale sõitis
Reelika Rätsep tori hobusega Sangar.
Samas peetud keskmise taseme
kombineeritud maratoni parim oli
Pille-Riin Reinaus eesti tõugu hobusega Aramis.
Kokku startis Volkswagen Combi
Cup’i arvestuses 20 ekipaaži. Et
head tulemust saavutada, oli vaja
sõita ilma vigadeta ja kiiresti. Eve
Haggi hobusega Varunessa, groom
Priit Reinaus, lõpetasid distantsid
puhtalt ajaga 128,69, Reelika Rätsep
hobusega Sangar, groom Krete
Pregel, lõpetasid soorituse samuti

ilma vigadeta ajaga 136,63. Mõlemad võistlejad sõidavad Madise
talli puhtatõuliste tori hobustega ja
treenivad koos Lau külas. Pille-Riin
Reinaus saavutas hobusega Radar,
groom Kaspar Järvela, neljanda
tulemuse.
Teises võistlusarvestuses, keskmine tase - kombineeritud maraton, tegi juba hooajal teist korda
supertulemuse Pille-Riin Reinaus
hobusega Aramis, groom Kaspar Järvela, protokolli jäädvustati tulemus 0
karistuspunkti ja aeg 112,56.
Kõik tublid rakendisõitjad kuuluvad Märjamaa spordiklubisse, seega
toodi klubile hulga ilusaid sportlikke
punkte võistluselt Reiust.
Valla Vaatleja

Vladimir rääkis ka, et lestaujumine
on Eestis väga kõrgel tasemel: viimase 10 aasta jooksul on meil kokku
võidetud maailma-, Euroopa meistrivõistlustelt ja Maailmamängudelt
väga palju medaleid. Jelena Smirnova on võitnud aastatel 2012 ja 2014
koguni kaks Euroopa meistri tiitlit.
Ksenia Belomestnova on püstitanud
mitu maailmarekordit juunioride seas
distantsidel 50 meetrit sukeldumine
ja 50 meetrit lestaujumine.
Lestaujumise tõelist ilu saab näha,
kui vaadata seda oma silmaga.
Õnneks on alates selle aasta
oktoobrist kõigil Kehtna valla lastel
see võimalus olemas, sest siis
alustavad Fortuna treenerid Valtu
ujulas lisaks ujumise algõpetuse
kursustele ja klassikalisele ujumisele ka lestaujumistreeningutega.
Kõikidesse gruppidesse on oodatud
huvilised alates 6. eluaastast. Täpsem
informatsioon tuleb sügiseks, aga
oma huvist ujumise ja lestaujumise
treeningute vastu palun juba teada
anda e-aadressile linkhelen2@gmail.
com.
Helen Link,
MTÜ Arendusselts Koduaseme
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Jaan Sulg 80
Kehtna valla spordipere tahab
väärika juubeli puhul vanameister Jaan Sule käppa suruda.
Jaan on läbi ja lõhki spordimees ning on seda tänase päevani. Praegu on tema lemmik
spordiala lauamängude mitmevõistlus, milles on tal kapis ka
Eesti veteranide meistrikarikas.
Lauamängude mitmevõistlus
koosneb kabest, malest, koroonast ja lauatennisest. Päris
tennises oli Jaan kõva käpp
juba nooruspõlves, kui 1952.
a võitis paarismängus Eesti
juunioride meistrivõistluste
pronksmedali.
Peale selle on Jaan olnud ka
visa korvpallur ja loomulikult
malemängija. Ikkagi Paul Keresega simultanis viiki mängitud.
Igati mitmekesine spordimees,
kelle üle võib Kehtna vald
uhkust tunda.
Soovime sulle täpset kätt ja
silma ka homsel päeval! Palju
õnne, Jaan Sulg!
Kehtna valla spordipere

Raplamaal tõi juunikuu taas valdadevahelised sportlikud suvemängud
Sellel aastal
algasid mängud
orienteerumisega
Toosikannu radadel.
Kehtna valla
sportlastest sai
meesteklassis
kolmanda koha
Marek Zahkna
ning naisveteranide esikoha Ene
Sulg. Järgmine
võistlus oli laskmine. Kaius võitis naistest ülekaalukalt Kehtna
valla esindaja
Marjana-Kristiina Meronen,
kes lasi 100-st
silmast 98 - see
oli isegi parem
kui kõige kõvem
Triin Tähtla, naiste kaugushüppe kolmas, katset
tulemus meeste sooritamas.
Foto: AARE HINDREMÄE
arvestuses.
Kehtna sportlased
saavutasid tublisid tulemusi teistelgi aladel. Jalgrattakrossis võitis naistest
esikoha Mariann Sulg ning meestest sai kolmanda koha Andres Ojasalu.
Kergejõustikus oli tugev Ene Siitsman, kes võitis naisveteranide kuulitõuke,
tüdrukute kuulitõuke võitis Triin Satsi ning naiste vanuseklassis sai kolmanda
koha Triin Tähtla, kes oli väga aktiivne ka teistel suvemängude aladel.
Kergejõustiku kaugushüppes sai meestest tubli kolmanda koha Marko
Merila ning tüdrukutest Gerda Saks, kes sai samuti pronksi. Viimasel
võistluspäeval said väga tubli saavutusega hakkama aga võrkpallinaised Marit Zahkna, Kadi Peedo ning Mariliis Vest võitsid rannavõrkpalli turniiril
ülitugeva Kohila järel teise koha.
Kehtna vald on oma sportlastele, kes kodukanti esindama tulid, väga tänulik, ning loodetavasti saab Kehtna valla lippu ka tulevikus kõrgel hoida!
Artur Ojasalu, Kehtna valla spordi- ja noorsootöö spetsialist
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Vaatleja
Valtu seltsimaja teated

14. juulil kell 13.30 pensionäride suvepidu Kumma külaplatsil.
21. juulil pensionäride suvereis Eesti põhjarannikule.
Registreerumine Helgile.
4. augustil kell 13 Märjamaa Folk raames tasuta kontsert
Kaerepere purskkaevu juures.
Esineb Soome segarahvatantsurühm “Purpuri“ .
8. augustil kell 19 tasuta kontsert seltsimaja juures, esineb
klarnetiorkester Fääri saartelt.
16. -17. augustil Kehtna valla meesteklubi sõprusvisiit Hiiumaale.
Palun registreeruda 15. juuliks.
Seltsimajas on avatud Evi Tätte maalide näitus-müük.
Info: tel. 5262722 – Kait
25. juunil Kumma küla VII kokkutulek ja JAANITULI kiigeplatsil.
Kokkutuleku avamine kell 12. Õhtul tantsutab ansambel “MIKI“.

Pärimuspidu Baltica Eestimaa
jaaniõhtud Kehtna vallas
Eesti Folkloorinõukogu vihjab
kahele toredale pärimuslikule
jaaniõhtule, mis leiavad aset
teie vallas.
Meil on olnud rõõm teha
koostööd toredate Keava ja
Valtu-Nurme külaseltsidega, kes
on oma aktiivsusega eeskujuks
paljudele teistele.
Jaaniajal toimub Eestis üle kolme
aasta Pärimuspidu Baltica, mis on
Balti riikide ühisfestival.

Eesti Folkloorinõukogu kutsub
kokku meie pärimuskultuuri tegijad
ja hoidjad ning kutsub meelde tuletama pärimuslikke jaaniaja kombeid
ja laule!
Pärimuspidu Baltica väliskülalised
jõuavad ka Kehtna valda - Keava
Suveaia jaaniõhtule.
Venemaalt pärit Ugrada folklooriansambel toob teie juurde kirglikud
slaavi naiste laulud ja tantsud ning
nad esindavad Pihkva kultuuri.
Kristin Viljamaa,
Eesti Folkloorinõukogu

Eidapere aleviku
ühisveevärgi uuendamine
SA Keskkonnainvesteeringute
Keskus (KIK) toetas 3.06.2014
tehtud nõukogu otsusega
projekti „Eidapere aleviku
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
rekonstrueerimine“.
KIK toetas projekti käigus oma kaasrahastusega Eidapere aleviku uute
veevärgi- ja kanalisatsioonitrasside
ning Settetiikide maaüksusele uue
biopuhasti rajamist. Puhasti hakkab
puhastama kogu Eidapere aleviku
ja tulevikus Lokuta küla heitvett.
Tänu projekti elluviimisele on täna
müüdav vesi terves Eidapere alevikus puhastatud ja vastab nõuetele.
Ootame liituma uusi tarbijaid, kellele
on selle etapi raames rajatud liitumispunktid ühinemaks ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooniga.
Projekti ettevalmistamisega alustati veebruaris 2014 ja hankeleping
sõlmiti AS-ga Viimsi Keevitus juulis
2015. Projekti ehituslik osa valmis
15.02.2016, tänaseks on lõpetatud
ka haljastuse ja katendi taastustööd.
Sihtfinantseeringu lepingu lõpptähtaeg on 3.06.2016.
Projekti kogumaksumuseks kujunes 269 895.18 €, millest Kehtna
Elamu OÜ omafinantseering on
50 823,39 €, summadele lisandub

käibemaks. Projektiga rajati Eidapere aleviku põhja- ja lõunaosa
ühendav veetorustik, mille tulemusena lülitati võrgust välja Tuule
tänava pumbamaja, mis andis võrku
halva kvaliteediga vett. Täna saavad
kõik Eidapere tarbijad puhastatud
vee Tallinna maantee veetöötlusjaamast. Uus biopuhasti on rajatud
reserviga uute liitujate, rajatava
hooldekodu ja Lokuta küla heitvee
puhastamiseks. Tööde käigus rajati
üle 1150 meetri vee- ja 1200 meetrit
kanalisatsioonitorustikku, paigaldati
3 reoveepumplat, rajati 14 kinnistule
liitumispunktid.
Jätkuks lõpetatud töödele esitas
Kehtna Elamu OÜ veebruaris 2016
KIK-ile täiendava taotluse EidapereLokuta küla projekti kaasrahastamiseks, mille rahastamisotsus tehakse
arvatavasti juunis 2016. Positiivse
otsuse korral saaks rajada uued
ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonitorustikud Eidapere aleviku nendele
kinnistutele, mis asuvad arengukava kohaselt reoveekogumisalal, ja
Lokuta küla vee- ja kanalisatsioonitorustikud. Koostatud eelprojekti
kohaselt ühendatakse Lokuta küla
kanalisatsioonitorustik Eidapere
aleviku torustikuga ja reovesi suunatakse Eidapere biopuhastisse.
Kehtna Elamu OÜ

Kehtna Mõisapäev
saab seekord täiendusi
Kehtnast saab sellel suvel Rapla kihelkonna keskus.
Ühinenud on kaks traditsioonidega sündmust:
Rapla Kihelkonnapäev ja Kehtna Mõisapäev.
REEDE, 22. juuli MAARJA-MAGDALEENA PÄEV
15.30 kontsert - Kehtna segarühm Umbsõlg ja Balozi (Läti) segarühm
Rapla kultuurikeskuse ees
16.00-20.00 kunsti õpituba Rapla pastoraadis - juhendaja
Ksenja Ozolina Moskvast
kell 20.00 muusikaline õhtupalvus Rapla kirikus
Laupäev, 23. juuli KEHTNA MÕISAPÄEV
11.30 buss Rapla pastoraadi eest Kehtnasse, peale saab ka
teele jäävatest bussipeatustest
12.00 kihelkonnapäevade avamine Kehtna mõisa platsil koos
külade ja kodude lippude õnnistamisega
12.30 esinevad Kehtna valla isetegijad
13.00 alustavad
•
töötoad mõisaõues
•
pargikohvikud
•
tänavamuusikud
•
näitused - erakollektsionäärid Kehtnast ja Kehtna
raamatukogu
•
vanad sõiduautod ja veoautod
14.00 kihelkondlik jututuba Kehtna mõisahoones
•
Külaarhitektuur Rapla kihelkonnas - Heiki Pärdi
•
Mõisaparkide ajaloolisest kujunemisest - Raili Uustalu
16.00 pärimuse buss. Väljasõit Varjula eest. Kehtna ajaloolised külad Nadalama, Kalbu, Kehtna Peetri kirik ja kalmistu. Giid Maie Liiv
19.00 kontsert Kehtna mõisapargis – Rapla noorteansambel
Izzy In Scartlet (solist Piia Põder)
20.30 buss Kehtnast Raplasse
Pühapäev, 24. juuli RAPLA KIRIKUPÄEV
10.00 mälestusringkäik Rapla kalmistul kihelkonna tuntud inimeste
haudade juures
12.00 kuldleeri jumalateenistus ja praost Esra Rahula mälestustahvli
avamine kiriku seinal, jutlustab piiskop Einar Soone, laulavad
Rapla ja Hageri koguduste segakoorid
14.00 kihelkonnapäeva supp kirikuaias
15.00 jututuba pastoraadi saalis “25 aastat Eesti taasiseseisvumisest kas vabadus millestki või millekski?” - piiskop Einar Soone ning
endine poliitik ja kooliõpetaja Vootele Hansen
Olete oodatud nautima kauneid suvepäevi!

Admiral Pitka luurevõistluse
baaslaager püstitatakse Laukatagusele
Rahvusvaheline sõjalis-sportlik
võistlus “Admiral Pitka luurevõistlus 2016” toimub 2.-6. augustini Rapla maakonnas. Võistluse
baaslaagri püstitamine Raplamaal
Laukataguse Puhkekülas algab 31.
juulil ja osalejad hakkavad saabuma
1. augustil.
Võistluse pidulik avamine rivistusega on 2. augustil ajavahemikus
kell 13-13.30 Raplas EELK Rapla
Maarja-Magdaleena koguduse kiriku aias Vabadussõja mälestusmärgi
juures.
Võistluse start antakse 2. augustil
kell 21 Varbola linnuses. Võistkonnad stardivad rajale 10-minutiliste
intervallidega. Trass läbib Märjamaa, Raikküla, Kehtna, Kaiu, Rapla,
Juuru ja Kohila valda. Võistluse
pidulik lõpetamine on Rapla linnas
Sadolini spordihoone juures 6.
augustil kell 14.
Admiral Pitka luurevõistlus on

rahvusvaheline sõjalis-sportlik üritus, kus lisaks Eesti võistkondadele
on esindatud ka Taani ja Ameerika
Ühendriigid oma võistkondadega.
Huvi osaleda on üles näidanud veel
Norra, Leedu, Ukraina ja BosniaHertsegovina.
Külastuspäev, mis on avatud
kõigile soovijatele, on 5. augustil
ajavahemikul kl 13 kuni 20 Pirgu
terviseradadel (Pirgu küla, Juuru
vald). Seal on võimalik jälgida
võistkondade erinevate ülesannete
lahendamist takistusraja läbimisel.
6. augustil on võimalik kaasa
elada võistluse lõpujooksule Rapla
Sadolini spordihoone juures. Esimest võistkonda oodatakse finišisse
orienteerivalt kell 6.30.
Kontaktisik kohalikul tasandil
ametkondade ja allasutustega
on major Meelis Pernits, telefon
5346 4937.

Valla Vaatleja
XXIV Rapla kirikumuusika festivali
kontserdid Kehtnas ja Raplamaal
Pääsmed saadaval Piletilevis ja tund enne algust
kohapeal.
Kehtna Kunstide Koolile eripakkumine:
õpilastele tasuta sissepääs ja õpetajatele
soodushind kõikidele kontsertidele!
Festivali täpsem info ja piletid: www.raplafestival.ee
Reedel, 1. juulil Rapla kirikus kell 19
REEKVIEM
Estonia Seltsi segakoor
Kavas: H. Tobias-Duesberg, R. Tobias
Laupäeval, 2. juulil kell 19 Kehtna Peetri kirikus
SUVISED BRASSIHELID - ANSAMBEL BRASSERS
koosseisus: Jaan Mesi (trompet), Laur Keller
(trompet), Villem Endel Tiits (flüügelhorn), KasparOskar Kramp (tromboon), Enri Remmelgas (tuuba)
Kavas: J. S. Bach, W. A. Mozart, J. Haydn, G. F. Händel,
C. Debussy jt
Pühapäeval, 3. juulil Velise kirikus kell 19
LAPSEPÕLVES LAULDUD LAULUD
Rapla Mitte-Riinimanda noortekoor
dirigent Urve Uusberg
Kavas: P. Uusberg, U. Sisask jt
Teisipäeval, 5. juulil Järvakandi Pauluse kirikus
kell 19
RÄNNAK AJALUKKU
Henri Zibo (akordion)
Kavas: F. Angelis, J. Pachelbel, D. Scarlatti jt
Kolmapäeval, 6. juulil Käru kirikus kell 19
KAMMERKONTSERT
Ameerika Talentide Orkestri YOA õppejõud
ja Eesti tippsolistid
Reedel, 8.juulil Rapla kirikus kell 19
ORELIKONTSERT
Tiia Tenno (orel)
kaastegev Neeme Ots (trompet)
Kavas: B. Marcello, J. S. Bach, A. Vivaldi jt
Pühapäeval, 10. juulil Vahastu kirikus kell 19
KAMMERKONTSERT
Ameerika Talentide Orkestri YOA artistid
ja Eesti tippsolistid
Kolmapäeval, 13. juulil Rapla kirikus kell 19
Ameerika Talentide Sümfooniaorkester YOA
solist Pille Lill (sopran)
kammernaiskoor Sireen
dirigent Carlos Miguel Prieto (Mehhiko)
Kavas: A. Pärt, J. Reinvere (esiettekanne),
A. Ginastera jt

Valtu rahvaga teatrisse...
2. juulil “Maailma otsas” Rakveres
8. juulil “Kõrboja perenaine” Vargamäel
17. juulil “Pao-Pao. Kuldse Trio lood” Paikuse-Reiu
vabaõhulaval
18. juulil “Libahunt” Kernu mõisas
22. juulil kontsert “Helisevad kaunid laulud” Kadrioru lossis
25. juulil “Tõde ehk Valetamise Meistriklass” Ohtu mõisas
29. juulil “Aleksei Karenin” Tapa raudteejaamas
5. augustil “Becket ehk Jumala au” Katariina kirikus Tallinnas
13. augustil “Julie ja tähed” Tartus
17. augustil “Viiuldaja katusel” Estonias
21. augustil “Preili Julie” Ohtu mõisas
26. augustil “Kõrboja perenaine “ Vargamäel
27. augustil Vana Tallinn Gala Estonias
30. augustil “Karin. Indrek. Tõde ja Õigus 4.” Tallinna
Linnateatris
19. septembril “Krabat” Tallinna Linnateatris
19. septembril Vanemuise etendus “Öörändurid” Eesti
Draamateatris
11. oktoobril “Mäed” Eesti Draamateatris
13. oktoobril “Tsaari mõrsja” Estonias
23. oktoobril Gershwini “Porgy&Bess in Jazz” Pärnu
kontserdimajas
27. oktoobril “Tartuffe” Eesti Draamateatris
29. oktoobril komöödia “Mitte praegu, kallis” Endlas
12. novembril ooperi “Anna Bolena” kontsertetendus
Estonias
15. jaanuaril “Memory 2017” Estonia kontserdisaalis
7. veebruaril “Lucia di Lammermour” Estonias
10. veebruaril muusikal “Mamma Mia” Nordea
kontserdimajas
Info Helgi Sussi telefonil 5394 1539

EELK Rapla Maarja-Magdaleena kirikus:
Pühapäeviti kell 12 armulauaga jumalateenistus
Kolmapäeviti kell 20 orelimuusika pooltund (juunis ja
augustis)
Pühapäeval, 24. juulil kuldleeri jumalateenistus, kuhu
ootame nii 1966. aasta Rapla koguduse leerilapsi kui ka
varasematel aastatel leeritatuid. Palume end eelnevalt
registreerida koguduse kantseleis või tel 485 5470 ja
5565 0722
EELK Kehtna Peetri kirikus:
Pühapäeval, 26. juunil kell 15 kiriku 162. aastapäeva
jumalateenistus
Laupäeval, 2. juulil kell 19 Rapla kirikumuusika festivali
kontsert - suvised brassihelid ansamblilt Brassers, kavas
Bach, Mozart, Debussy jt - piletid 8/5 €
Pühapäeval, 31. juulil kell 15 surnuaiapüha, mille järel
kirikus armulauateenistus
Surnuaiapühad ümberkaudsetel kalmistutel:
23. juunil kell 11 Vändra kalmistul
24. juunil kell 12 Rapla kalmistul
25. juunil kell 12 Kergu kalmistul
26. juunil kell 15 Käru kalmistul
9. juulil kell 11 Lelle kalmistul
10. juulil kell 11 Juuru kalmistul
10. juulil kell 15 Vahastu kalmistul
17. juulil kell 15 Järvakandi kalmistul
31. juulil kell 15 Kehtna kalmistul
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õnnitleme
96

Evi Oidsalu
91

Helmi Tagapere
90
Linda Pregel
80

Otto Ausmees
75

Rein Jõgi
Elvi Laineste
Ants Linamägi
Mati Pregel
70

Viktor Kõrtsini
65

Tiiu Muulmann
Ene Kruusaauk
Tiit Põldmaa
60

Jaanus Laos
Mare Heinsoo
Helmut Hark

sünnid
Mari Mägi
Liisa Japontseva
Runo-Holger Peters

mälestame

Vello Aasamäe
Kalju Kuusk
Anne Nõmmik
Helgi Hoffart
Jekaterina Kempi

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.

Keavas süüdati mälestusküünlad
13. juuni hilisõhtul kell 23.30 süüdati Keava raudteejaama perroonil sajad
mälestusküünlad, et meenutada 1941.a juuniküüditamist. Küünlad süüdati pärast
viimase reisirongi lahkumist.
Mälestushetkele oli kogunenud üle 30 inimese. Kehtna vallast küüditati kolm
inimest - Ilmar Kruusmaa, Salme Kruusmaa ja Ain Kruusmaa. Oma lugu
küüditamisest oli tulnud kohalviibijaile rääkima Kaerepere külast Roomu
talust küüditatud Paul Kuusemäe. Paul küüditati 25. märtsil 1949 ja saadeti
Novosibirski oblastisse. Täna 80-aastane kõbus vanahärra elab Põrsaku külas
Aljamaa talus.
Mälestustulede Tee küünlad süüdati ka Eidapere ja Lelle raudteejaamas.
Aare Hindremäe

12 Valla

Vaatleja
Professionaalne hindamisteenus
ja edukad müügitehingud!
Maire-Anu-Liis
Oidsalu

Aili Avent
Rapla kontori juhataja,
maakler, hindaja

hindaja

513 9262

5667 9221

maire.oidsalu@pindi.ee

aili.avent@pindi.ee

Ljubov
Kudrjavtseva
maakler

525 9023

ljubov.kudrjavtseva@pindi.ee

pindi.ee
Kõik kinnisvarateenused Üle Eesti

Liikumine teeb rõõmsaks!
Nii Eidaperes, Lelles, Keavas,
Kehtnas, Kaareperes kui ka
Rio olümpiastaadionil

diil.ee

Kehtna klubi Vormsi reis
26.-27. augustil 2016
Kehtna klubi
Pärnumaa reis
14. juulil kl 8.15
A ja O parklast.

Külastame Vene talu,
Maria talu, Pernova loodus
maja, Tahkuranna kirikut,
Uueda Talu OÜ.
Hind 43 eurot.
Hinnas 2 toidukorda
(3-käiguline lõuna+piknik),
külastustasud, bussisõit.
Registreeri kohe:
Kersti 525 1283

Teeme ringi Vormsile peale,
ööbime turismitalus, voodites!
Hind 90 eurot sisaldab praamiülesõite, bussisõitu,
giiditasu, ööbimist, külastustasusid, 5 toidukorda.
Registreeri kohe, tasu juuli lõpuks Kerstile 525 1283!

