Valla Vaatleja
Kehtna valla ajaleht aastast 1993

Täna 12 lk

Kaitseliit
jagas
tunnustust
10. detsembril Rapla Kultuurikeskuses toimunud Kaitseliidu Rapla maleva jõulupeol
tänati tublisid kaitseliitlasi.
Tänatavate seas oli ka mitmeid Kehtna valla tublisid
kaitseliitlasi.
Kaitseliidu ülem annetas
seoses KL 98. aastapäeva
tähistamisega KL II klassi
teenetemedali tegevliikmele
Jüri Solmanile.
KL III klassi teenetemedali pälvisid Reino Roosi,
Erich Ringevald ja Monika
Paulsen.
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Läbi orgude, jõgedest üle,
suurte metsade, väljade sülest.
Sealt, kus mägi on
mattunud uttu
ja kus hirv ajab ojaga juttu,
tuleb jõuluaeg kaunis
ja vestab jõulumuinasjuttu…
Palju unistusi, palju rõõmu,
palju ilusaid päevi,
palju õnnelikke õhtuid,
palju tarkust,
palju julgust, palju aega
ja palju-palju häid soove!
Kehtna lasteaia Siller pere

KL Rapla maleva pealik
major Meelis Pernits üle
andmas KL teenetemedalit
kolonelleitnant Erich Ringevaldile Keavast.
Aare Hindremäe tekst ja foto

Esimest korda särab Ingliste Haridus- ja Kultuurikeskuse ees suur jõulupuu,
rõõmustades nii suuri kui ka väikeseid. Täname Kristat hea idee eest, Andrest
asjaajamise eest ning Katrinit ja Trigeri poisse!
Ingliste elanikud. 					
Foto: AARE HINDREMÄE

26. novembri õhtul kogunesid kõik neli Rapla kihelkonna
valdade esindajat Rapla kirikusse, kus Rapla kiriku õpetaja Mihkel Kukk saatis igasse valda advendiaja alguse
puhul jõulurahu tule.
Kehtna koolis kuulutati jõulurahu välja kirikust toodud
jõulutulega 28. novembri hommikul. Selleks kogunes
koolipere saali ja iga klassi esindaja ja klassijuhataja said
enda klassi viimiseks jõulutule.
Kristiine Vahtramäe, direktori kt, süütab 5. kl õpilase Kreta
Liis Reino jõulurahu küünla.
Foto: TANEL TOOMLA
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Jõulumõtisklus
Taas on käes aasta lõpp ja jõulud kohe
algamas. Aeg on möödunule tagasi
vaadata ning teha plaane uueks, algavaks
aastaks.
Tänavu sai Kehtna vald 25-aastaseks ja mitmed
sündmused olid aastapäeva väärilised ning
ajas tagasi vaatavad. Muutusi selles ajas on
olnud palju, kuid enamasti on need olnud
olemasolevale uue näo või sisu andmine.
Murrangulisteks uuendusteks on nappinud
vahendeid, mis omakorda on põhjustatud
rahvastiku vähenemisest.
Kehtna vald on olnud läbi aegade põllumajanduspiirkond ja just põllumajanduses on
viimasel kahekümne viiel aastal toimunud
olulised struktuursed muutused. Kordades on
vähenenud tööhõive osakaal ja selle asemele ei
ole tekkinud töökohti muudes valdkondades.
Inimesed on leidnud tööd linnades ja paljudel
juhtudel ka muutnud oma elukohta.
Kehtnast on kujunenud vald, kus on hea
omada kodu, kasvatada lapsi ja veeta vanaduspõlve.
Kehtna vald on viimasel kahekümne viiel aastal teinud põhilised investeeringud koolidesse,

lasteaedadesse, kultuuri- ja spordiasutustesse
ning veemajanduse arendamisse. Parimaks valla
investeeringuks võib pidada Kaerepere uut lasteaeda, mis on loonud piirkonnast hea kuvandi
ja motiveerinud noori Kaerepere piirkonda
elama asuma. Tänapäev on küll näidanud, et
vana hoone renoveerimine võib olla säästlikum
ning kohati paratamatus, kuid jääb olemata
arenguhüpe, mida me nii väga ootame.
Struktuurseks muutuseks saab pidada ka
Kehtna Kutsehariduskeskuse rasketehnika
õppemaja ja uue ühiselamu valmimist, mis
ei ole ainult kooli, vaid ka piirkonna arengu
eestvedajaks.
Käesoleval aastal on palju tehtud ja räägitud
haldusreformist, kuid märkimisväärset sisu
ja mõtet sellele pole suudetud anda. Põhiline
eesmärk on saavutada Vabariigi Valitsuse poolt
püstitatud 5000 elaniku määr, kuid pole kindel,
kas sellega kaasneb ka kvaliteedi muutus
kohalikule elanikule. Paraku jäi Vabariigi
Valitsusel julgusest puudu ning vajalik 11 000
elaniku piir jäi vabatahtlikuks piirmääraks.
Antud olukorras saidki vallad teha ainuõige
otsuse tagada kohustuslik viie tuhande elaniku
piirmäär ja hoida elu oma piirkonnas.
Väljaütlemata eesmärk on siiski olnud ka

maakonnakeskuste linnade väljasuremisest
päästmine.
Haldusreformi tulemusena saab uus KehtnaJärvakandi ühisvald kokku ligikaudu 5700
elanikku. Kas suudame järgmised kümme aastat
püsida viie tuhande elaniku arvu peal ja kas see
on üldse oluline?
Tänased noored on sedavõrd targad, et
teavad, et investeerida eluasemesse tasub
Tallinnas või selle lähiümbruses. Sellega on
käivitunud pöördumatu protsess ning kas valla
elanike arv on 5000 või 11 000, ei muuda enam
mitte midagi.
Kuidas mõjutab meie piirkonda Rail Baltic?
Mis saab tänastest maavalitsustest? Milline
saab olema Riigikogu maaelu poliitika? Milline
saab olema maailm aastal 2026? Küsimusi on
palju, nii meile lähemaid ja isiklikumaid kui
ka kaugemaid ja globaalseid. Tulevikku ei saa
planeerida ilma tagasi vaatamata ning olnust
õppimata.
Leidke aega üksteise jaoks ning märgake
abivajajat.
Soovin kõigile ilusat jõuluaega!

Indrek Kullam, vallavanem

Vallavolikogus
Volikogu erakorraline istung toimus
14. detsembril 2016. Päevakorras
Kehtna ja Järvakandi valla ühinemislepingu II lugemine. Avalikustamise käigus esitati kahe isiku
poolt ettepanekuid. Nime valiku ja
sümboolika osas tegi tõhusat tööd
Järvakandi kodanik Allan Kima. Ka
Lelle rahvakoosolekul pakuti välja
nimevariante. Kuna rahvahääletusel

oli valida kolme nime vahel, otsustas
juhtkomisjon lähtuda küsitlusest ja
ühinenud valla nimeks sai enimhääli
pälvinud Kehtnakandi. Volikogu
enamus nõustus Kehtnakandi nimega.
Valdade ühinemislepingule esitas
mitmeid parandusettepanekuid Aleksander Kuruson, juhtides tähelepanu
kordustele, lauseehituse paranda-

misele ning teksti selgemale lahti
kirjutamisele.
Juhtkomisjon oli koos ja vaatas
läbi parandusettepanekud. Evi Gulbis tutvustas parandusettepanekuid
ja lepingu täiendatud teksti ning
põhjendas juhtkomisjoni otsust ettepanekute rakendamisel. Volikogu
komisjoni poolt tehtud täiendustele
vastuväiteid ei esitanud. Ühine-

mislepingu II lugemine lõpetati.
Parandusettepanekuid enam esitada
ei saa.
Leping kinnitatakse 21. detsembril
toimuval volikogu istungil. Järvakandis toimub samal kuupäeval lepingu
II lugemine ja ka kinnitamine.

Ülevaate koostas Kersti Tehu

Vallavalitsuse istungitel arutatud olulisemad küsimused
22.11.2016
* OÜ Kehtna Elamu üldkoosoleku
läbiviimine.
* OÜ Kehtna Elamu osakapitali
suurendamine.
* Informatsioon MTÜ-de toetusrahade ülejäägi kasutamisest.
* MTÜ-de toetamine.
* Katastriüksuse sihtotstarbe
muutmine Kaerepere alevikus.
* Isiku hoolekandeasutusse paigutamine.
* Raha eraldamine reservfondist
küsitluspunktide töö korraldamiseks.
* Ehitusloa väljastamine abihoone
laienduse kohta Nadalama külas.
* Informatsioon soojatootjaga

sõlmitud lepingu täitmisest.
* Informatsioon soojatootjaga
seotud kohtuvaidlusest.
29.11.2016
* Katastriüksuse piiride muutmine
Kaerepere alevikus.
* Katastriüksuse moodustamine
maa ostueesõigusega erastamiseks
Kaerepere alevikus.
* Korraldatud jäätmeveoga seotud
taotluste läbivaatamine.
* Loa andmine projektlaagri läbiviimiseks.
* Ehitusloa väljastamine ehitise
lammutamiseks Kehtna alevikus.
* Ehitusloa väljastamine puurkaevu ehitamiseks Ahekõnnu külas.

* Kasutusloa väljastamine viilhalli
kohta Saarepõllu külas.
* Sotsiaaltoetuste määramine.
* Kehtna Vallavalitsuse 20.12.2011
korralduse nr 421 kehtetuks tunnistamine.
* Informatsioon Kehtna lasteaia
Siller koosseisu kohta.
* Informatsioon revisjonikomisjoni ettepanekute kohta.
6.12.2016
* Toetuse kasutamise aruande
kinnitamine Paemurru-Tuisu talu
kohta.
* Vee-ettevõtja määramine, eelnõu
volikogule.
* Kasutusloa väljastamine biopu-

hasti kohta Valtu-Nurme külas.
* 2016. aasta lisaeelarve, eelnõu
volikogule.
* 2017. aasta eelarve, eelnõu
volikogule.
* Haridusasutuste tegevuskulude
arvestusliku maksumuse kinnitamine.
* Raha eraldamine noorsportlase
võistluskulude katmiseks.
* Raha eraldamine Valtu Seltsimajale.
* Rahalise kohustuse tagamine,
eelnõu volikogule.

Jaanuarikuu lehe materjale ootab toimetus 16. jaanuariks 2017
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Väljaandja: Kehtna Vallavalitsus (Pargi 2, Kehtna 79001)
Tootja: Kredor OÜ.
Toimetaja Aare Hindremäe, e-post: vallavaatleja@gmail.com
Toimetusel on õigus lugusid toimetada ja lühendada

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

Ülevaate koostas
Kehtna vallasekretär Veljo Väärsi
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Kehtna valla ja Järvakandi valla ühinemise kohta elanike arvamuse väljaselgitamine
Küsitluse tulemuste protokoll kõikide küsitluspunktide kohta . Käesolev protokoll on koostatud 12. detsembril 2016 Kehtna Vallavalitsuses küsitluspunktide
protokollide ja hääletussedelite ülelugemise teel

SEDELITE ARVESTUS

HÄÄLTE ARVESTUS

Hääleõiguslikke
komisjonile antud täitmata sedeleid
elanikke
sealhulgas
nimekirjades
väljaantud
seisuga
välja
kokku sedeleid
rikutud
25.11.2016
andmata
allkirjade
arvu järgi

A
3668

B

C

410

220

sedeleid

-

Eelnevast nähtuvalt võttis küsitlusest osa
kokku 268 isikut, mis moodustab 7,3% elanike
üldarvust.
Küsimusele „Kas olete Järvakandi valla ja

hääletamiskastis sedeleid
sealhulgas
kokku

sedeleid

D

MUUD ANDMED

E

F

190

220

kehtivaid

kehtetuid

G
220

H
-

Kehtna valla ühinemise poolt?" anti hääli
alljärgnevalt: „jah“ 210 häält; „ei“ 57 häält,
seega hääletajate üldarvust 78,4 % andsid hääle
ühinemise poolt.

kodus
elektrooniliselt
hääletanuid
hääletanuid

tühistamisele
kuuluvaid
elektroonilisi
hääli

I

J

K

2

48

-

Küsimusele „Milline kolmest nimest võiks
olla moodustatava omavalitsusüksuse
nimeks?“ anti hääli alljärgnevalt: Kehtnakandi
vald 177 häält; Kõnnu vald 7 häält; Hiie vald 38

Kehtna saalihoki
HK Kaigas/Kehtna PK saalihoki
võistkond alustas mängudega Eesti
noorte meistrivõistlustel U11 (kuni
11-aastased noored) vanusegrupis.
Turniiril osaleb 6 võistkonda (Jõgeva
SK Tähe 06, EMÜ SK, Sparta Team
Automaailm, Jäneda SK, HK Kaigas/
Kehtna PK, Ääsmäe).
Esimesel etapil Jõgeval Virtuse
Spordihoones peeti kaks kohtumist.
Esimeses kohtumises oli vastaseks
Tartu EMÜ SK, kellele jäädi alla
tulemusega 0:3. Teises kohtumises
mängiti Jäneda SK-ga normaalajal
viiki 7:7, kuid kaotati lisaajal karistusvisete seerias 1:2. Reglement
näeb lisaaja kaotuse eest ette 1
punkti. Seega saadi tabelisse 1 punkt,
mis esmakordsel osalemisel on hea
tulemus.

Võistkonna väärtuslikumaks
mängijaks valiti Ralf Raidsalu, kes
visaks 6 väravat. Järgmine etapp
toimub 17.01.2017 Tallinnas Sparta
Spordihoones. Mänge saab otseülekandes (live) jälgida internetis www.
saalihoki.ee kodulehelt.

Siim Viisut,
Hokiklubi Kaigas

Esireas vasakult Hanna Liisa
Õispuu, Karl Martin Raidsalu,
Ralf Raidsalu, tagareas Mait Savelli, Kevin Kozlov, Robin Koort
ja treener Siim Viisut.
Foto: REELIKA ROHUSTE

Valtu koolil oma häälekandja
13. detsember 2016 – seda kuupäeva
võiks pidada Valtu kooli oma ajalehe
sünnipäevaks. Siis ilmus esimene
korralik kaheteistkümne lehe paksune häälekandja. Kiire proovinumber
ilmus tegelikult paar kuud tagasi,
kui õpetajate päevaks sai välja antud
spetsiaalne väike erinumber. See oli
mõeldud signaalina nii lugejatele kui
ka tegijatele – midagi on tulemas
ning nüüd pole pääsu.

Ideest
Olen alati olnud seisukohal, et ühel
koolil peab olema oma häälekandja.
Pole vahet, kas on tegemist suure
või väikese, põhikooli või gümnaasiumiga. Ajaleht on osa koolist, selle
õpilastest ja ka kogukonnast. Nägin
ja tundsin seda ise kooliõpilasena
oma koolilehele kaastööd tehes kui
ka Rapla Ühisgümnaasiumi ISE-t
aidates ja tagant lükates. Valtu
kooli lehest olen unistanud juba mitu

aastat, kuid alati on olnud mingi
aga, mille taha on jäänud ideest
reaalsuseni jõudmine.

Tegijad
Tegeleda põhikooli keskkonnas meedia väljaandmisega on kindlasti üks
suurimaid väljakutseid. Leida need
noored, kes tahavad ja ka suudavad
tegeleda teemade väljamõtlemise
ja paberile panemisega. Täna on
selleks lootust andev peamiselt 7.
klassi tüdrukutest koosnev toimetus,
kelle seast on valitud ka peatoimetaja – Anette Viin. On tore näha, et
huvi lehe vastu järjest kasvab ning
loodame, et meie pisike toimetus ka
edaspidi kasvab. Suur abi noorte toimetajate ja ajakirjanike koolitamisel
on Õhtulehe veebitoimetajast Teet
Tederist, kellega oleme alustanud
koostööd ning ka esimene kohtumine
Õhtulehe toimetuses on juba teoks
saanud.

Nimi
Nimega nägime vaeva mitu aastat
ja oli mitu luhtaläinud konkurssi.
Lõpuks said omavahel kokku tänase
9. klassi 4 tüdrukut (Gerda Metsallik,
Gerda Saks, Triin ja Riin Satsi) ning
sündis nimi Valtu Säuts. Inspiratsiooniks kuulus säutsumis-keskkond
Twitter. Logo joonistas valmis 7.
klassi õpilane Liisa Link ning ära on
kasutatud koduvalla vapilind vares,
kes hoiab noka vahel leherulli.
Millest kirjutame
Üldiselt on eesmärk kajastada nii
kooliseinte vahel toimuvat kui ka
meie õpilaste osavõtul toimuvaid
üritusi. Näiteks on ilmunud numbris lood võimlejate GymnaFestist,
suurüritusest Lahe Koolipäev, kus
ÕE president Agnes Palandi oli üks
korraldusmeeskonna liige. Lisaks
püüame teha ka persoonilugusid

õpetajatest või koolile lähedalseisvatest inimestest – selles lehes on lugu
õpetajatest õdedest Anust ja Katist.
Kindlasti lisandub spordisektsioon,
probleemlood ja oluliste kogukondlike teemade kajastused. Ja seda siis
läbi noorte silmade ja sule.

Kuidas levitame
Paberil liigub leht ainult koolimajas
– tiraažiks umbes 20 eksemplari, mis
jagunevad klassiruumide vahel ära.
Tulevikueesmärk on ehitada üles
online-meedia leht kooli kodulehe
kõrvale. Kindlasti võiks paberil tiraaži ka kasvatada, kuid see nõuab
suuremaid rahalisi vahendeid ning
sel juhul peab iga ajalehe numbri
eest hakkama küsima ka tasu. Kui
leiab mõne toreda projekti, siis on
muidugi teine lugu.
Huvijuht Marten Israel
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Kehtna Poistekoor tähistab jaanuaris oma esimest sünnipäeva.

Fotod: AARE HINDREMÄE

Kehtna Kunstide Kool 25
25. novembril tähistas Kehtna
valla ainus huvikool - Kehtna
Kunstide Kool oma 25
aasta juubelit ootuspäraselt
kontserdiga. Tegu on ju laste
muusika- ja kunstikooliga. Kooli
oma saal on kooliperele juba
ammu kitsas, seetõttu toimus
ka seekordne kontsert Kehtna
Kutsehariduskeskuse saalis.
Kui kool 1991. aastal avati, alustas
1. septembril 11 klaveriõpilast ja
2 õpetajat - klaveriõpetaja Maiu
Kangur ja direktor Anne Reimann.
Oktoobris avati ka kunstiklass (õpetaja Saima Randjärv) ja kitarriklass
(õpetaja Helmut Hark). Tänavusel
õppeaastal õpib koolis 92 õpilast,
neist 30 kunstiklassis.
Nagu kontserdil näha ja kuulda sai,
on koolis endiselt klaveri- (õpetajad
Hele Saarse ja Ülle Piil) ja kitarriõpilasi (õpetaja Helmut Hark), juurde
on tulnud puhk- ja löökpilliõpe
(õpetaja Raimo Tappo), pärimus-

ring (väike- ja rahvakannel ning
plokkflööt (õpetajad Kätlin Lang
ja Lea Karjane). Koolis tegutsevad
laulustuudio (õpetaja Ea Hark),
Kehtna valla lastekoor Kraaks,
Kehtna Poistekoor (dirigendid Ea
Hark ja Lea Karjane) ja KKK bänd
(juhendajad Ea ja Helmut Hark).
Enne kontserti ja vaheajal rõõmustasid külaliste silmi ja südant
kunstiõpilaste tööd, nii piltide kui
ka keraamika näol. Kunstiõpilasi
juhendab ka praegu õpetaja Saima
Randjärv.
Sünnipäevaks valminud kunstiõpilaste kalendrit ja muusikaõpilaste
plaati sai osta endale nautimiseks ja
kingitusteks.
25 aastat on päris väärikas kujunemisaeg. Selleks on palju tööd
ära teinud eelnevad direktorid Anne
Reimann ja Lili Saksing.
Kool on tänaseks leidnud oma
koha valla noorte kultuurielus.
Edasi tuleb minna ikka parema ja
kvaliteetsema hariduse nimel.
Juubeliaastal toimuvatel meie maja

Väikekandleõpilased: esireas Maret Metsaäär, Angelina Schults, Laura
Laksberg, tagareas Amiina Ode, Rander Kaaring ja Laura Koit.

Kooli hetkeseis on jäädvustunud plaadil ja kalendris. Kalendrit saate
osta veel Kehtna Kunstide Koolist.

kontsertidel saavad kõik soovijad
meile väikese kingituse teha - meie
saali kabinetklaver vajab renoveerimist, seda fondi saate annetustega
toetada, ostes toetuspileti või kandes
oma annetuse Kehtna Vallavalitsuse
kontole nr EE 781010802000064001.
Teie abiga saame Kehtna rahvale

pakkuda kauneid ja kvaliteetseid
kontserte veel pikalt.
Suur tänu kõikidele koostööpartneritele meeldivate ja innustavate
hetkede eest.

Anne Ummalas,
Kehtna Kunstide Kooli direktor

Kitarriõpilased Liisa Link ja Dominik Ian Morozov.
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Kehtna Põhikool sai annetustega kaks uut klaverit
Alates oktoobrikuust kogus
Kehtna Põhikool Hooandja
kaudu annetusi, et koolile uus
digiklaver soetada. Projekt
osutus niivõrd edukaks, et
lõpptulemusena osteti koolile
lausa kaks klaverit.
Hooandja kampaania eestvedajad
olid Kehtna Põhikooli huvijuht
Kersti Mäevälja ning muusikaõpetaja Lea Karjane. Ennekõike
koguti raha selleks, et välja vahetada
kooli ürituste saalis olev klaver.
Karjane ütles, et uue pilli soetamise
mõttest on varemgi juttu tehtud, kuid
alati takerduti finantspoole taha.
Vana klaver on tõesti aegu näinud,
Karjase sõnul tuleb see ajast, mil
Kehtna Põhikool veel Kalbu külas
tegutses. „Ma arvan, et äkki oma
nelikümmend aastat vana klaver. Tal
ei ole hea kõla ja vajub kogu aeg ära
ning ei püsi hääles,“ iseloomustas
muusikaõpetaja vana pilli.
Digiklaver töötab elektriga, mis

tähendab, et seda häälestama ei pea.
Muus osas on uus pill samasugune
nagu tavaline klaver. „See on kõige
parem osa, et ei pea häälestama ja
et ta on kogu aeg paigas,“ rääkis
Karjane. Klaverit kasutatakse tema
sõnul koolis väga palju – kõiki üritusi saadab muusika ning tegutsevad
mudilaskoor, ansamblid, solistid.
Samuti kasutavad koolikontsertidel
neid pianistid, kes õpilastele klaveril
kontserte annavad. Lisaks digiklaverile osteti veel teinegi pianiino,
mis algul paigutati muusikaklassi,
kuid mida saab kompaktselt kokku
pakkida ning ükskõik kuhu tarida.
Mäevälja, kes juba lapsevanemana
koolisündmustel käies märkas, et
Kehtna Põhikooli klaver vajaks väljavahetamist, võttis uue huvijuhina
projekti käigu enda südameasjaks. Ta
ütles, et Hooandja platvormi kasuks
otsustas ta just seetõttu, et seal on
väga läbinähtav, kuhu raha läheb
ning pole ohtu, et annetused mujale
või muu asja tarbeks satuks. „See on
kindel variant ka annetajate jaoks,

et nad teavad, mida nende rahaga
tehakse,“ selgitas ta.
Huvijuht oli juba algusest peale
kindel, et vajalik summa saadakse
kokku, aga muusikaõpetaja oli
mõnel päeval, kui ühtegi annetust
ei laekunud, veidike kahtlev. Koos
nähti aga suurt vaeva ning jagati
üleskutset nii lastevanemate kui ka
vilistlastega. Kuigi konkreetset statistikat veel ei ole, ütles Mäevälja, et
talle tundus, et kõige suurema panuse
andsid vilistlased. Lisaks internetis
annetajatele oli ka neid, kes oma
toetuse sularahas edastasid.
Kaks tutt-uut klaverit jõudsid kooli
esmaspäeval, 28. novembril. Järgmisel päeval pandi need kokku ning
juba neljapäeval oli koolis tänuõhtu.
Karjane ütles, et kuna ta on varem
Kehtna kunstide koolis säärase klaveriga mänginud, ei pabista ta üldse,
vaid ootas põnevusega uusi pille.
Tänuõhtul mängiti uue pianiinoga
mõned klaveripalad ning tänati annetajaid erinevate kingitustega: kooli
tänukirja, pastaka, õpilaste käsitöö ja

muu sellisega. Üle viiekümne euro
annetajaid ootab ees üks solistiõppe
tund muusikaõpetajaga. Kõik tänud
antakse üle kas tänukontserdil või
saadetakse inimestele posti teel.
Projekti eestvedajad ütlevad, et
sellele, mis vanadest klaveritest
saab, pole veel täpselt jõutud mõelda.
Muusikaklassi jääb aga pill kindlasti
alles, sest Karjase sõnul näitab ja
tutvustab ta õpilastele klaveri sisu ja
toimimist. Saali klaveri osas tehakse
tõenäoliselt lastevanematele üleskutse viisil: kes tahab, võib ära viia.
Kehtna Põhikooli eesmärk oli
Hooandjas koguda 1200 eurot.
Lõpptähtajaks, 17. novembriks, saadi
kokku 1380 eurot, millest 7% läks
Hooandjale teenustasuks. Sularahas
annetajad andsid koolile üle 200
euro ning vald toetas omaltpoolt
ca 60 euroga. Kokku läksid kaks
klaverit maksma umbes 1500 eurot,
millest suurema osa võttis digiklaver.
Yamaha klaverid saabusid Tallinnast,
Stanford Music OÜ-st.
Mariliis Vest

Kadi võimlejad võitsid GymnaFestil kaks auhinda
21. novembril toimus Rahvusooperis Estonia suurejooneline
võimlemisetendus, kus osalesid
suurima võimlemisvõistluse
GymnaFest finalistid ning Eesti
parimad võimlejad. Juba 20.
korda toimuva Eesti suurima
võimlemisvõistluse GymnaFest
eelvoorudes osales ligi 1200
võimlejat ning esitati 71 omanäolist kava. Finaali pääses 18
kava.
Treener Kadi Saks viis võistlusele
oma noorterühma, mis on kokku
pandud Rapla ühisgümnaasiumi,
Rapla Vesiroosi gümnaasiumi ja Valtu põhikooli 7.-9. klassi tüdrukutest.
12-16-aastaste vanuserühmas osales
14 rühma, kellest finaali pääses neli
rühma. Kadi võimlejad kavaga „Olen
hoitud” oli üks finalistidest. Kava autorite Kadi Saksa, Kärolin Rohumäe
ja Alice Aleksandridi sõnul oli selle
kava loomise peamiseks märksõnaks
koostöö. Sügava sõnumiga muusikapala pani liikuma mõtted, kujunesid
välja kombinatsioonid ja joonised.
Oma sõna ütlesid sekka ka võimlemistüdrukud. Kärolin Rohumäe sõnul
oli tal närv sees küll, kui tüdrukud lavale astusid. Rühm esines hästi, lavalt
paistis välja soojus ja omavaheline
koostöö. Ilus oli vaadata.
Tunnustatud võimlemis- ja tantsuspetsialistidest koosnev žürii valis
võitjad erinevate vanuse- ja koondrühmade arvestuses ning GymnaFesti
üldvõitja. Kadi võimlejad võitsid
emotsionaalselt kaasahaarava kavaga
oma vanuserühmas esimese koha.
Lisaks pälvisid nad Eesti Spordiseltsi

Foto: erakogu

Kadi võimlejad koos kava loojatega.
Kalev poolt välja antud parima
harrastusrühma eriauhinna.
Kärolin Rohumäe lisab, et kui
teatati, et oleme oma vanusegrupi
võitjad, olid õnnepisarad nii mõnegi
tüdruku silmades. Minu jaoks oli see
kõige emotsiooniderikkam ja armsam
võit, mis meil siiani olnud on. Väga
tore on vaadata, et tüdrukud hoiavad
kokku ja pingutavad ühiste eesmärkide nimel. See ongi kõige alus.
Kõrge tunnustus annab noortele
indu jätkata. Juba on alustatud uue
võistluskava koostamist, et osaleda
selle hooaja võistlustel.
Karin Moisar
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Lapsehoidja ja tugiisik Anne Helme
pälvis tunnustuse
Sotsiaalkindlustusamet tunnustas tugiisikuid
ning 24. novembril andis ameti peadirektor
Egon Veermäe Sokos Hotell Viru konverentsikeskuses tunnustusüritusel kümnele tublile
raske või sügava puudega lapse tugiisikule
ja lapsehoidjale üle tänukirjad. Teiste hulgas
tunnustati ka Rapla lastehoiu Ridiradiralla
lapsehoidjat ja tugiisikut Anne Helmet.
„Tugiisiku töö on vastutusrikas ja seisneb
suuresti keeruliste olukordadega tegelemises.
Tänu teie hoolivale ja vastutustundlikule suhtumisele on meil suur hulk peresid ja lapsi, kelle
abikäeks te olete ja kes tulevad tänu teile oma
igapäevaelus paremini toime,“ lausus Veermäe
tänukirju üle andes.
Anne Helmele tuli tunnustus positiivse üllatusena. „Mul oli sel hetkel seda tarvis, annab
jõudu edasi teha,“ kirjeldab Helme. Puuetega
lastega on Helme kokku puutunud kaheksa
aastat. Tänavu märtsikuust töötab ta OÜ-s
Ridiradiralla tugiisiku ja lapsehoidjana.
Raplamaal on Helme tugiisikuks enamasti
kolmele lapsele, kuid vahel lisaks veel
kahele, keda ta sõidutab rehabilitatsiooni või
spetsialistide vastuvõtule ning mängib nendega
vastuvõttude vahepeal arendavaid mänge.
„Pead tegema rõõmuga, siis on asjal tulemust
ka,“ ütleb Helme oma motoks. Helme selgitab,
et on alati endast väiksemaid ja väetimaid
aidanud ning tunneb, et see on tema tõeline
kutsumus.
Tunnustamisüritusel loeti ka kõigi kuuldes ette iga nominendi iseloomustus. OÜ
Ridiradiralla juhatuse liige Janne Liidik on

Anne Helme.

iseloomustanud Anne Helmet sõnadega: „Anne
on väga suure südamega inimene, kes teeb
oma tööd südamega. Ta on kohusetundlik ja
temaga koos töötada on puhas rõõm. Tema
initsiatiivikus nakatab teisi tema kõrval
olevaid inimesi. Ta on väga lahke ja sõbralik.
Aktiivne, asjalik, täis teotahtelisust ja kõik, mis
ta kätte võtab, õnnestub suurepäraselt. Peale
kõige eelmainitu on tal hea huumorisoon ja
nalja saab temaga alati. Ta sobib hästi eriliste
lastega. Nemad tunnevad õige inimese ära.
Oma töös on ta väga paindlik ja alati valmis
uuteks väljakutseteks, on inimene, keda saab
usaldada. Anne väärtustab isiklikku arengut ja
panustab kogukonna tegemistesse. Mina olen
väga rahul, et minu ettevõttes töötab selline
särav lapsehoidja ja tugiisik.“
Stina Andok

Tugiisikuteenus
Sotsiaalkindlustusamet alustas sel
aastal uue projektiga „Tugiisikuteenus
asendushoolduselt elluastujatele“, mida
rahastatakse ESF-projekti raames.
Selle projekti käigus saavad tuge oma
elu alustamiseks noored, kes lahkuvad
asenduskodudest, hooldusperest või
eestkosteperest ja vajavad täiendavat
abi iseseisvuse suurendamiseks ning
oma elu sisse seadmiseks.
Alustades iseseisvat elu, puutuvad
noored tihti kokku teistsuguste teemadega kui varem. Elukorralduse muutus
võib olla üsna järsk ning üksinda võib
uue olukorraga kohanemine olla raske
ja aeganõudev. Et selliste muutustega
sujuvamalt harjuda ning õppida ise
oma elu korraldama, ongi ellu kutsutud
tugiisikuteenus.
Tugiisik saab aidata noorel suhelda
erinevate ametiasutustega (nt kohalik
omavalitsus, pank, Maksu- ja Tolliamet,
Töötukassa, Sotsiaalkindlustusamet
vms); tutvustada, millised õigused ja
võimalused on tal erinevate toetuste ja
teenuste saamiseks; kuidas erinevaid
avaldusi ja taotlusi vormistada vms.
Tugiisik võib aidata rahaasju planeerida
ning koostada kulude-tulude eelarvet ja
õpetada igapäevaseid kulutusi kontrolli
all hoidma, et raha harjumatusest kiiresti käest ei libiseks. Tugiisik saab juhendada ka igapäevaelu küsimustes (nt
majapidamistööd, toiduvalmistamine).

Samuti saab tugiisik aidata leida sobivaid võimalusi karjäärinõustamiseks,
õppimiseks või töötamiseks, anda nõu
tööle kandideerimisel, töökoha hoidmisel jms. Iga noore puhul seatakse just
tema vajadustest lähtuvad eesmärgid.
Kui noor, kes on kasvanud asendushooldusel, saab varakult lapsevanemaks, saab tugiisik ka siin toeks
olla – nt aidates suhelda arstidega ning
jälgides, et vanem ja laps kokkulepitud
ajal arsti juurde jõuaksid; hoides silma
peal, et noor saaks lapse eest hoolitsemisega hakkama ning vajadusel otsides
koostöös kohaliku omavalitsusega noorele perele vajalikke tugiteenuseid.
Tugiisikuteenus on mõeldud nii neile
noortele, kes on just iseseisvat elu alustamas, kui ka neile, kes on juba mõnda
aega tagasi iseseisvalt elama asunud,
kuid kellel on tekkinud probleeme toimetulemisega ning oleks vaja tuge. Kui
hoolduspere (kel on sõlmitud KOV-iga
lapse perekonnas hooldamise leping)
või pere, kelle juures on kasvanud ja
täiskasvanuks saanud eestkostel olev
laps (nt vanavanemate juures), leiab,
et noorele oleks kasuks tugiisikuteenus,
peaks pöörduma selleks kohaliku
omavalitsuse poole.
Kohalik omavalitsus leiab tugiisiku
koostöös teenuse korraldajaga, OÜ-ga
Keerub (kontaktisik Ivika,
ivika@keerub.eu).

Hetk mõtisklusteks...
Kord aastas jõulukella kauges kajas
saab ajalooks me olevik
ja jõuluõhtu küünlasäras
taas heledam näib tulevik.
Argipäevarutus oleme märkamatult jõudnud advendiaega. Juba süütasime kolmanda advendiküünla
ning nüüd jääb oodata vaid veidi veel ja käes ongi
jõulud. Iga advendiküünla süütamisega loome enda
ümber valgust ja rõõmu, mis sel pimedal ajal kipub
vahel kaduma. On ootuste ja ootamiste aeg. Aeg, mil
iga süüdatud küünal annab südamesse soojust juurde
ning meid ümbritsev saab ilusamaks, puhtamaks ja
säravamaks. See ootus valgustab meie südameid,
paneb meid mõtlema kodule, lähedastele, olnule ja
olevale. Igaühel meist on võimalus lisada sellesse
aega oma headusekilluke. Killuke, millel on imeline
võime kasvada. Ühest väiksest heateost võib saada
suur. Jõulude aeg on sobivaim aeg saada paremaks
kaaslaseks. On heade soovide, kinkimise, andeksandmise ja üksteisest hoolimise aeg. Iga uus päev
võiks olla tegusam ja parem eelmisest ning meie ise
paremad, hoolivamad ja tänulikumad.
Advent kui meenutab, et taas on pühad,
ma võitlen välja argipäevahallist.
On põhjust tänulik mul olla üha.
Ma mõttes tänan neid, kes mulle kallid...
Eidapere koolipere tänab kõiki häid inimesi, kes
meile sel aastal on oma abikäe ulatanud. Soojad
tänusõnad kõikidele vanematele, vanavanematele
ning ettevõtjatele. Aitäh teile toe ja usalduse eest!
Soovime kõigile kaunist jõulurahu, meeldejäävat
aastavahetust ning südamesoojust ka järgnevaks
aastaks!
Eidapere koolipere nimel
Riina Tomingas

Eidapere lastel käisid
külas ämblikud
7. detsembril käis Eidapere kooli
ja lasteaia lastele oma LõunaAmeerika ämblikke linnutapikuid
näitamas ja tutvustamas Toomas
Pranstibel.
Olime tema madudega kohtunud kevadel, nüüd oli kätte
jõudnud ämblike aeg. Madusid
saime ka katsuda, aga ämblikke
tohtisime ainult vaadata.
Külaline rääkis meile, kus
linnutapikud elavad, mida söövad, millised on nende eluviisid.

Saime teada sedagi, kui palju
ämblikud mune munevad, kui
suured need on ning kuidas
nad oma silmadega vaatavad ja
näevad.
Oli põnev vaadata, kuidas
keegi ämblikesse suhtub – kes
vaatab põnevusega ning tahaks
katsuda, samas kui teised vaatasid
neid väikese hirmu ja õudusega.
Oli tore kohtumine ning jääme
ootama uusi põnevaid loomi.
Kaur ja Kai-Renate Juurik

Oli põnev vaadata, kuidas keegi ämblikesse suhtub.

Foto: erakogu
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Teeme kingituse – endale ja Eestile,
meile kõigile: „EV100 igas külas”
Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva
tähistamise aeg on peagi päral: juba
tuleval, 2017. aastal hakkame, riik
ja rahvas, me kõik üheskoos, sellest
suurest sündmusest osa saama.
Eestlased on end ikka uhkusega
maarahvaks pidanud, enam kui ehk
ükski teine Euroopas. Just maarahval, meie külakogukondadel, on ka
EV100 sündmuste sündimise ja teoks
saamise juures eriline roll. Eesti
riigikantselei-EV100 juhtrühm
ja Külaliikumine Kodukant on
võtnud ühiselt südameasjaks, et
meie riigi juubeli tähistamine
jõuaks igasse Eestimaa nurka, ka
kõige kaugemasse.
100 on väga suur ja uhke number,
mis näitab, et meie riigil on seljataga
sajandipikkune minevik ning ees ootamas, loodetavasti, sajanditepikkune
tulevik. Tulevikku suunatud on ka
meie „EV100 igas külas” – kingitus,
mille me saame teha endale, oma
külale, oma kogukonnale, sest meie
ise ju olemegi see riik, kes oma suurt
sünnipäeva tähistab.
Milline on üks väärikas kingitus
väärika riigi väärikale rahvale? Eks
ikka selline, millest tunnevad rõõmu

ja saavad kasu nii oma küla ja kogukond kui ka need, kes külla tulevad.
Selline, mis ise ning üheskoos,
südame ja mõttega tehtud. Oma- ja
oma kogukonna näoline, millist teist
täpselt samasugust kusagil mujal
ei leidu. On aeg oma kodukohas
ühiselt ringi vaadata – kindlasti on
siin midagi, mille tegemisest ammu
unistatud, mõeldud, millest puudust
tuntud. Või ehk on teie kogukonnas
hoopis midagi sellist väärtuslikku,
mis aegadega kaduma läinud ja nüüd
taasavastamist ootab?
Nüüd – Eesti 100. sünnipäeval –
ongi aeg sellised mõtted ja unistused
üles leida, teoks teha, ellu kutsuda.
Olgu selleks siis külaväljaku, kiigeplatsi vms rajamine; küla kroonika,
laulu, kokaraamatu vm kirjutamine;
mõnele uuele kogukondlikule tavale
aluse panemine või vana tava taaselustamine; kogukonnale olulisele
paigale/hoonele/vms uue elu andmine ja ikka nii edasi – tähtis on, et
EV100 ajal loodu/ellu kutsutu/rajatu
jääks ja oleks kõigile rõõmuks ka
tulevikus, kui sünnipäev seljataga.
Tähtis on, et see oleks ise, ühiselt ja
südamega tehtud – just nii suur või

väike, kui on tegijast kogukond.
Külaliikumine Kodukant on
võtnud kingitegijatele toeks olla –
kõigis Eesti maakondades on üks
tubli ja tore inimene, kellelt saab
nõu ja abi igaüks, kes maarahva
suures ühiskingituses „EV100 igas
külas” kaasa lüüa tahab. Just tema
kaudu jõuavad sünnipäevakingidpeod ka ühisele kaardile – Kodukandi kodulehel saabki olema suur
Eestimaa kaart, kus kõik sünnipäeva
tähistamise kingid, peod ja paigad
peal. Ikka selleks, et oleks endal
uhke vaadata ja teistelegi teada anda,
milliseid häid ja ilusaid asju meie
külades sünnib.
Eesti 100. sünnipäeva tähistamine
kestab, nagu nii väärikale tähtpäevale kohane, õige pikalt – 2017–2020.
Maarahva ühiskingi „EV100 igas
külas” tegemise aeg saab alguse
2017. aasta Maapäeval ja kestab
järgmise Maapäevani augustis
2019. Piisavalt pikk aeg seegi, et iga
küla leiaks just niisuguse päeva, millel kogukonna ajaloos või pärimuses
on (oli või saab olema) eriline koht,
mil õige aeg EV100 ja kogukonna
ühiskingituse valmimist tähistada.

Lisainfot ühiskingituses „Eesti100
igas külas” kaasa löömiseks saate:
Rapla maakonnas koordinaatorilt:
Aare Hindremäe
EV100 kodulehelt: https://ev100.
ee/et/ev100-igas-kulas
Külaliikumine Kodukant kodulehelt: https://kodukant.kovtp.ee/
ev-100

Raplamaa Aasta Tegu
2016 nominent oli koduvalla aabitsa koostamine

Külaliigutajad kohtusid
Eidaperes
26. novembril oli Eidapere Kultuurikeskuses Kehtna valla külade õhtu, kuhu olid
kokku tulnud külade aktiivid. Inimesed,
kes hoiavad oma külas elu sees, kes
annavad panuse, et nii endal kui ka teistel
oleks parem elada. Kokku oli kutsutud
sada inimest erinevatest Kehtna valla
küladest.
Eidapere Kultuurikeskuses toimuvast andis
ülevaate Helgi Randla, tervitussõnad Indrek
Kullamilt ja Kaja Mõtsnikult. Aare Hindremäe
Lau külast tegi lühikese ettekande teemal “Eesti
Vabariik 100”. 2018. aastal tähistame üheskoos
Eesti Vabariigi tähtpäeva – 100. sünnipäeva!
Kuidas saab igas külas pidada Eesti riigi sünnipäeva ja teha sellega oma kogukonnale meeldejääv kingitus? ‘’EV100 igas külas’’ Raplamaa
koordinaatorina andis Aare nõu ja oli lahkelt
valmis ka edaspidi nõustama külaaktiive.
Kehtna vallas asub pisike Kärpla küla, kelle
eesotsas on uskumatult hakkaja külavanem Kaidi Mõttus. Kaidi rääkis Kärpla küla tegemistest,
mida nad on talgukorras ära teinud, mida
teotahtest. Tõestusmaterjaliks olid Kärpla küla
T-särgid ja valmiv Kärpla küla kalender.
Taas kord saime näha olemasolevaid Kehtna
valla külade lippe ja õhtu jooksul sai vaadata
väikses saalis külade kroonikat, mida oli
jäädvustanud Aare Hindremäe.
Suures saalis sai jalga keerutada Ain Arula
eestvedamisel, vahepaladeks olid üllatusesinejad
Vürtsitüdrukud Järvakandist ja Väntvõllid

EV100 juhtrühm omalt poolt teeb
selle päeva ja paiga veel erilisemaks,
andes neile kogukondadele, kes
ühiskingituses „EV100 igas külas”
väärikalt ja tulevikkuvaatavalt kaasa
löövad, tunnusmärgi, millel kirjas
küla nimi ja kuupäev, mil Eesti sajanda sünnipäeva pidu oli just selles
paigas.
Eestis on tuhandeid külasid, suuri
ja väikeseid, pika ajalooga ja üsna
uusigi. Iga küla on oluline, on
väärtus, nii sealse kogukonna kui ka
kogu Eesti jaoks. Iga küla on eriline
– teist sellist paika, kogukonda ja
lugu ei ole kusagil. Leidkem oma
kogukonna väärtused ja lood enda
ja teiste jaoks üles – just nüüd, kui
meie riigi aega mõõdetakse väärika
numbriga 100.

Kärpla külavanem Kaidi Mõttus tutvustab
oma küla särki.

Foto: AARE HINDREMÄE

Lellest.
Aitäh Kaja Mõtsnikule, kes on leidnud võimaluse hoida traditsiooni ja kutsuda aasta lõpus
kokku külaliigutajad ja nende head sõbrad.
Anne Helme,
Kehtna valla külade komisjoni liige,
volikogu liige

Konkursi eesmärk on teadvustada kodanikualgatuse tähtsust ning tunnustada Raplamaal tegutsevaid inimesi, ettevõtteid, MTÜ-sid, sihtasutusi,
vabatahtlikke ja eraannetajaid, kelle tegevus ja
isiklik eeskuju on konkursi väljakuulutamisele
eelnenud aastal mõjutanud kohalikku ja maakondlikku arengut ning kes on andnud olulise
panuse kodanikuühiskonna aktiviseerumisele ja
edendamisele Raplamaal.
Raplamaa Aasta Tegu 2016 konkursile esitati tänavu 17 nominenti. Kehtna vallast oli nominendiks
“Koduvalla aabitsa” koostamine Mai Pärdi poolt.
Mai on Kehtna lasteaia Siller lasteaiaõpetaja.
Koduvalla aabitsa koostamise mõte tekkis tal
aastaid tagasi, aga materjalide kogumine ja meeskonna loomine võttis üsna palju aega ja energiat.
Inspiratsiooniallikaks sai aabitsa koostamisel
väike Lelles elav tüdruk Päikeriin, kelle pilgu
läbi Mai need toredad aabitsalood lõpuks kaante
vahele sai.
Koduvalla aabitsat võib kindlalt lugeda meeskonnatööks, sest abilisi ja toetajaid oli Mai
sõprade, kolleegide, ettevõtjate ja ka lihtsalt
koduvalla heade inimeste hulgast. Kindlalt võib
öelda, et kasusaajate hulk on kordades suurem.
See on aabits, mis mõeldud kasutamiseks valla
lasteaedades ja koolides lisamaterjalina, et saada
oma kodukoha olevikust ja minevikust rohkem
teada. Aabitsat kaunistavad Päikeriinu ema Sille
Valinu kaunid illustratsioonid (Raplamaa Sõnumid
23. nov. 2016).
Raplamaa Aasta Tegu 2016 tiitli pälvis seekord
MTÜ Loomeruum festivali Särin korraldamise
ning kultuuriklubi Baas loomise eest.
Valla Vaatleja
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Lelle raamatukogus avati
Eesti Posti postipunkt
Lelle raamatukogus avati 7. detsembril Eesti Posti
Kehtna postipunkt. Raamatukogu ruumides tööd
alustanud postipunkt on klientide mugavamaks
teenindamiseks avatud vastavalt raamatukogu
lahtioleku aegadele. Lelle postipunktis saab lisaks
pakkide saatmisele ja vastuvõtmisele tasuda ka oma
arveid (maksed ettevõtetele), tellida ajakirjandust ja
osta vajalikku postikaupa.
Oluline on meeles pidada, et kellegi teise saadetisele järele tulles on vajalik paki saajapoolne volitus
ning paki saatmisel postipunktist pakiautomaati
või kulleriga koju tuleb tellimus eelnevalt Omniva
e-teeninduses ära vormistada. Lelle postipunktis
saab kõigi teenuste eest tasuda nii sularaha kui ka
kaardimaksega.
Postiteenuseid on võimalik tarbida ka oma
kodus kirjakandja vahendusel. Kui inimene elab
lähimast postkontorist või postipunktist kaugemal
kui 5 kilomeetrit, on tema jaoks kirjakandja tellimine
tasuta ning tasuda tuleb vaid tellitavate teenuste eest.
Kirjakandjale saab tasuda sularahas.
Kirjakandja saab koju tellida, helistades telefonil
661 6616, saates e-kirja aadressil info@omniva.ee või
vormistades tellimuse Omniva kodulehel. Kirjakandja
vahendusel saab nii saata kui ka vastu võtta kirju ja
pakke ning osta postimaksevahendeid, vormistada
ajakirjandustellimusi, saata riigisiseseid rahakaarte,
tellida pensionit ning kasutada makseteenuseid.
Lelle postipunkti aadress:
Viljandi mnt 46, Lelle alevik, Kehtna vald 79002,
Rapla maakond
Lelle postipunkt on avatud:
E, T, N, R 10-17
K 12-18

Registreeri valla elanikuks!
Vallale teeb muret kodanike passiivsus elukoha
registreerimise küsimustes. Selle põhjuseks
võib olla inimeste teadmatus või tahtmatus oma
elukohta riigile teatada.
Kas elukoha registreerimine on isikule
kohustus või vaba õigus?
Kehtiv rahvastikuregistri seadus ütleb,
et isikul on kohustus tagada enda ja oma
alaealiste laste elukohaandmete õigsus. Kuu
aja jooksul pärast elukohamuutmist peab isik
sellest kohalikku omavalitsust informeerima.
Elukoha andmed kannab omavalitsus riigi
rahvastikuregistrisse.
Valla elanike arv 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistris on oluline, kuna sellest sõltub valla
järgmise aasta tulubaas. See tähendab, kui hästi
saab vald hakkama kodanikele erinevate teenuste pakkumisega. Me ei mõtle sellistele asjadele
iga päev, kuid me kõik kasutame omavalitsuse
loodud teid, paneme lapsi kohalikku kooli või
lasteaeda, taotleme tänavate head valgustust,
teede korrashoidu, soovime uute puhkepaikade
loomist, kasutame sotsiaalhoolekande teenuseid
jne.
Täname kõiki, kes on ennast korrektselt
registreerinud valla elanikuks. Te kõik annate
oma panuse valla püsimisse ja arenemisse.
Elukoha registreerimiseks tuleb esitada
Kehtna Vallavalitsusele elukohateade.
Elukohateate allkirjastavad kõik elukohateatel esitatud täisealised isikud. Alaealiste laste
elukoha registreerimiseks annavad nõusoleku
mõlemad hooldusõiguslikud vanemad.
Kui elukohateate esitaja ei ole ruumi omanik,

tuleb lisada koopia ruumi kasutamise õigust
tõendavast dokumendist või ruumi omaniku
(kaasomanike) nõusolek allkirjana (digiallkirjana) elukohateatel või eraldi dokumendina.
Elukoha registreerimiseks on järgmised
võimalused:
Tulla vastuvõtule Kehtna vallamajja (Kehtna
alevik, Pargi tn 2) ja täita elukohateade kohapeal. Vastuvõtuajad E 8.30-12, 13-16.30, K
8.30-12, 13-17.30, R 8.30-14.
Saata elukohateade postiga Kehtna Vallavalitsuse aadressile Pargi tn 2, Kehtna alevik,
79001 RAPLAMAA. Tuleb lisada koopia isikut
tõendava dokumendi isikuandmetega lehest.
Saata elukohateade elektrooniliselt digiallkirjastatuna e-aadressile kehtna@kehtna.ee.
Selleks peab olema ID-kaart, ID-kaardi lugeja
ning arvutis ID-tarkvara (www.id.ee).
Esitada elukohateade elektrooniliselt kodanikuportaalis www.eesti.ee Selleks peab
olema ID-kaart, ID-kaardi lugeja ning arvutis
ID-tarkvara (www.id.ee).
Elukohaandmed ei anna mingeid õigusi
omandi käsutamiseks. Kui omanik annab
loa märkida elukohaks temale kuuluvate
ruumide aadress, ei teki ruumides elavatele inimestele mingeid täiendavaid õigusi
neile ruumidele ega omanikul elukoha
registreerimise faktist täiendavaid õiguslikke
kohustusi.
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Kaerepere piirkonnas on tegusad inimesed
Rahvatantsurühm Rõõmuratas, Kadi
võimlejad, laste ujumine, Külaülikool
ning Valtu-Nurme külaplats - siia loetellu sobivad veel vabatahtlike poolt
Valtu koolile meisterdatud Kandlekoja väikekandled ja rahvuslikud
esinemisriided. Lisaks veel mitmed
suuremad ja väiksemad üritused,
nagu näiteks „Kaerepere 600“,
Sauna küla kokkutulek, lumelinn,
kirbuturg, Külalava, „Teeme ära“
talgud Kaereperes, Sauna, Kumma
ja Valtu-Nurme külas.
Kindlasti teab Kaerepere piirkonnas üks väiksem grupp tegusaid
inimesi, mis seda loetelu seob. See
on kohalike elanike endi tahe ja
panus, millega loetletud tegevusi
ellu viiakse või nende toimumist
erineval moel piirkonna aktiivseid
inimesi siduva MTÜ Arendusselts
Koduaseme kaudu toetatakse.
Samas, seda loetelu lugedes,
saab tõenäoliselt enamik Kaerepere
piirkonna inimesi tõdeda, et on kas
otseselt või kaudselt saanud tunda
MTÜ Arendusselts Koduaseme tegevuste puudutust.
MTÜ Arendusselts Koduaseme
loodi juba 2007. aastal.
Tervel piirkonnal on põhjust
rõõmu tunda ja tänulik olla, et
juba 2007. aastal panid aktiivsed,
oma kodukoha arengust hoolivad
inimesed aluse MTÜ Arendusselts

Koduaseme tegevusele. Tänaseks
on lisaks kõigile elanikele põhjust
rõõmu tunda ka MTÜ loojatel,
kes näevad oma loodud MTÜ
järjepidevust. Järjepidevuse kõige
olulisemaks märgiks saab pidada eelmisel aastal MTÜ juhatuse ridadesse
lisandunud tegusaid, tarku ja noori
liikmeid Leaanyka Leissonit, Liina
Schmidti ja Marita Seemerit, kes
juba ka teisi piirkonna noori endaga
MTÜ tegevustesse kaasa tõmbavad
ja MTÜ Arendusselts Koduaseme
tegevustesse värskust toovad.
MTÜ Arendusselts Koduaseme
liikmed on mööduval aastal olnud
algatajaks ja korraldajaks mitmetele
piirkonna elanikke kaasavatele ettevõtmistele. Siinkohal saab näidetena
nimetada rula- ja mänguväljaku jaoks
ideede kogumist Valtu kooli- ja lasteaialaste ning elanike seas. Samuti
ka 6. juunil toimunud „Kaerepere
piirkond kui kodukoht, tulevikus“
rahvakoosolekut ning nüüd juba ka
ligi aasta tagasi toimunud Kehtna
valla hariduselu esimese visioonipäeva algatust.
Konkreetne panus - 2016. aastal
sai Kaerepere piirkond tänu MTÜ
Arendusselts Koduaseme tegevusele lisaks peaaegu 100 000 eurot.
Selle summa sees on näiteks kohaliku omaalgatuse programmi toetus
Kumma küla kokkutuleku ning Val-

tu-Nurme küla suviste sündmuste ja
Külaülikooli korraldamiseks. Kogu
summat suurendab ka Kehtna valla
toetus laste ujumise, võimlemise
ning rahvatantsu korraldamiseks. Raplamaa Partnerluskogu toetas meid
„Teeme ära“ talgute läbiviimisel ning
SA Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus toetas meid Ühisnädala
raames novembrikuu Külaülikooli
loengu läbiviimisel. Lisaks sai 2016.
aastal MTÜ Arendusselts Koduaseme toetust Eesti Kultuurkapitali
Raplamaa ekspertgrupilt ja Rapla
vallalt Kadi võimlejate tegevuseks.
Kaereperesse tuleb tänapäevane
rula- ja mänguväljak.
Kõige suurema osa toetuste
kogusummast piirkonna arenguks
moodustab 2016. aastal Leaderi
elukeskkonna parendamise ja maaelu
põhiteenuste kvaliteedi tõstmise
meetmest 1 saadud investeeringutoetus 80 286 eurot, millele Kehtna
vald lisab 2017. aastal toetuse eraldamiseks vajaliku omaosaluse 8920
eurot. Sellest toetusest projekteerime
ja ehitame hiljemalt 2018. aastaks
Kaereperre Valtu põhikooli kõrvale
valgustatud rula- ja mänguväljaku,
mille osadeks betoonist rulapark,
lauatennise laud ja ühe korviga korvpalliplats. Väljakul saavad olema ka
kiik, batuudid ning parkuurimis- ja
ronimisvõimalus. Rulapark hakkab

sobima sõitmiseks erinevate rataste,
rulluiskude ja ruladega.
Koos paneme kirja Kaerepere
piirkonna arengusuunad.
Juba novembri lõpus kogunesid
MTÜ Arendusselts Koduaseme
liikmed Valtu Seltsimajas, et koos
sihte seada 2017. aasta tegevusteks,
kus muuhulgas ühe olulisema teemana sai selgeks, et 2017. aastal
tahame piirkonna elanikke kaasates
valmis saada Kaerepere aleviku
ning Kaerepere piirkonna külade
arengusuundade dokumendi.
Meie usume sellesse, et oma
kodukohas on võimalik eluolu ja
tegemisi ise suunata ja luua.
Tänan teid kõiki, kelle panuse ja
koostöö tulemusel on Kaerepere
piirkonna ja ka Kehtna valla jaoks
olulised sündmused ning tegevused
juba ligi 10 aasta jooksul teoks
saanud ja uued teod sündimas.
Kui tunned, et soovid koos meiega
selles loomisprotsessis edasi minna,
siis oled väga oodatud liituma, võta
selleks ühendust mtykoduaseme@
gmail.com või tel 508 8304.
Soovin kõigile häid pühi ning
tänan kõiki MTÜ koostööpartnereid ja sõpru MTÜ Arendusselts
Koduaseme juhatuse nimel.
Helen Link,
MTÜ Arendusselts Koduaseme,
Valtu-Nurme küla

Kehtna põhikoolis avati jõulumaa
Detsembrikuu algusega
muutus Kehtna põhikooli üks
ruumidest justkui võluväel
uhkeks jõulumaaks. Nagu õigel
jõulumaal ikka, käivad külas jõuluvana, päkapikud ja muinasjutu
vestjad.
Jõulumaa valmis värskelt 1. detsembril, lapsed piilusid alguses
kaheldes ukse vahelt, kas ikka tasub
sisse astuda. Tundus ruum ilusti
kaunistatud ja jõulune. Novembri
keskpaigas toimus ka päkapikukool,
kus osalenud lapsevanemad said
käed külge lüüa jõulumaal vajaminevate dekoratsioonide väljalõikamisel.
Jõulumaa on jagatud erinevateks
nurkadeks. Meisterdamise nurgas
saab värvida värvipilte, teha kaarte.
On inglise keele nurk, vene keele
nurk, jututuba, muusikanurk, pildistamise nurk ja ristsõna lahendamine.
Matemaatika nurgas saab igaüks
endale sobivaid tehteid teha. Igaüks
leiab midagi enda võimetele kohast.
Eriti tore on see, et esmaspäevaseid
muinasjutu hommikuid käivad läbi
viimas Kehtna klubi tantsuringi
kaks vahvat naist, Elle ja Malle, kes
suure õhinaga muinasjutte loevad
ja lastega rahulikult juttu vestavad.

Saialille rühma lapsed koos Kerstiga.			

Jõulumaad külastasid ka peaaegu et
kõik Kehtna lasteaia Siller lapsed.
Tore, et õpetajad võtsid vaevaks
nendega see jalutuskäik naabrusesse
ette võtta. Jõulumaa on avatud kuni
jõuluvaheajani, enne seda toimub
aga jõulumaa ruumis ka pidulik

		

Foto: JUTA KÕRTSINI

lõunasöök õpilastele ja õpetajatele.
Jõulumaa ettevalmistustööd
kestsid pikalt, kaua sai lõigatud
lumehelbeid, kleebitud neid seintele,
ustele, akendele, kokku sai toodud
hulganisti jõulukraami ja suheldud
paljude erinevate inimestega, et

tulemus oleks tore.
Aitäh kõigile lapsevanematele
ja teistele headele inimestele, kes
huvijuhile abiks käisid. Loodan,
et päkapikud hoolitsevad teie eest
kenasti!
Kehtna PK huvijuht Kersti

10 Valla

Vaatleja
Ujumispäeval oli tubli osavõtt
Detsembrikuu teine laupäev möödus
vesiselt, seda vähemalt Valtu Spordimajas, kui toimus Kehtna valla suur
ujumispäev. Traditsioonilisest valla
aastalõpu ujumisüritusest sai osa kokku
üle viiekümne inimese. Nende seas oli 32
võistlejat ja 20 pealtvaatajat ning niisama
suplejat. Vabalt ja selili distantsidel
võisteldi kuues vanuseklassis: 6-7 a,
8-9 a, 10-11 a, 12-13 a, kes ujusid 25 m,
14-15 a, kes ujusid 50 m ning täiskasvanud, kes ujusid 100 m. Ujumispäeval
ujuti ka mitu uut valla rekordit ja nihutati
teisi rekorditabeli kohti. Pikemalt uuri
valla kodulehelt ning Facebooki lehelt
„Kehtna vald toimetab”.
Võistlejaid oli mõlemas stiilis ja igas
vanuseklassis. Alustades noorematest
said ujumispäeval kuldmedali kaela
Anni Kangrumägi, Villem Link, Heidi
Murel, Liis Liibak, Ronald Kraus,

Maria-Indiira Murutar, Liisa Kukk, Taavi
Link, Liisa Link, Georg Metsallik, Maite
Maido, Virgo Juurik, Anabell Kinkar
ja Indrek Kraus. Hõbemedali viisid
koju Kert Kraus, Liis Liibak, Lisette
Pärtel, Hugo Särev, Liisa Kukk, MariaIndiira Murutar, Kevin-Anari Lossev,
Renee Talviste, Veronica Raidmäe,
Genri-Roland Stepanjuga, Joonas Vares,
Mart Sillaste ja Mati Särev. Suurema
osavõtjate hulgaga võistlusklassides
said pronksmedali kaela Silver Grauen,
Lisette Pärtel, Joonas-Marten Pallase,
Siret Leinasaar ja Janari Sepp.
Täname kõiki osavõtjaid, Valtu Spordimaja ja korraldusmeeskonda, kus
abistasid Helen Link ja Anabell Kinkar.
Kohtume järgmisel aastal uuesti!

Artur Ojasalu, Kehtna vallavalitsuse
spordi- ja noorsootöö spetsialist

Sander Luisk pälvis
Dunlopi rändkarika
Keavast pärit mootorrattur Sander
Luisk lõpetas esimese hooaja Superbike
klassis ning teenis Dunlopi rändkarika.
See antakse igal aastal parimale noorele
ringrajasõitjale.
Autasu sai Luisk kätte laupäeval,
26. novembril Eesti mootorrattaspordi
föderatsiooni pidulikul hooaja lõpetamisel, kus tunnustati Eesti parimaid
mootorrattasportlasi. Varem oli Dunlopi
karikat aastatel 2010–2015 enda käes
hoidnud Hannes Soomer. Sander Luisu
otsene konkurent ringrajal ta küll
pole, sest mehed võistlevad erinevates
klassides.
“See tunnustus kinnitab minu jaoks,
et ma teen õiget asja ja südamega.
On hea meel, et mind on märgatud,”
sõnas Luisk. Kokkuvõtlikult oli tema
debüüthooaeg Superbike klassis väga
hea. Eriti oluliseks peab noormees seda,
et järgmist hooaega silmas pidades
koguti suur hulk infot, et järgmisel

aastal veel edukam olla. “Mul on vaja
rohkem stabiilsust sõiduaegades. See on
treenimise küsimus,” ütles Luisk ning
lisas, et usutavasti lähevad tulevikus
asjad ainult paremaks.
Tänavu osales ta Superbike klassis
neljal etapil ning teenis kaks kolmandat
kohta. Tema isa Ülari Luisk ütles, et see
tulemus oli võimalik tänu Marko Rohtlaanele, Vihur Motospordile ja teistele
toetajatele. Juba on tehtud ka plaanid
järgmiseks aastaks. Ettevalmistusega
on algust tehtud ning praegu käib töö
selle nimel, et ratas saada paremaks.
Plaanis on osaleda kõikidel Eesti ja
Baltikumi etappidel eesmärgiga jõuda
esikolmikusse.
Sander Luisk ütles julgelt välja, et
tegelikult on tema siht osaleda tulevikus
mõnes Euroopa sarjas. Kogemuse saamiseks loodab ta tuleval hooajal osa võtta
ka ühest Euroopa etapist.
Siim Jõgis

Hammerlocki tegus aasta
Aastalõpu eel tahaksin paari hea sõnaga
maadluspoisse ja tüdrukuid õnnitleda ja
tänada. Eestis korraldatud maadlusturniiridel on MK Hammerlock maadluspoisid
peaaegu alati kohal ja kodu poole sõitnud
kõlisevate medalite ja säravate karikatega. Peamiselt on selle eest hoolt kandnud
meie tublid tegijad Nikita Mezov, Martin
Feklistov, Karmo Kajandi, Han Oscar
Sündema, Silver Sunni, Karlis Bollverk
ja Keir Kaarel Kalf. Meie tublid tüdrukud
on Mirtel, Angela, Mari ja Dagmar. Tore,
et Rapla trennipunti on juurde tulnud
hulga arenemishimulisi trennipoisse, eriti
rõõmsaks teevad meele kõige pisemad
atleedid: Jakob, Artur, Markkus, Markus
Sebastian ja Kaspar.
Mind hoiatati, et ajaleheruumi on vähe
ja seegi juba täis kirjutatud, aga siiski
sooviksin lauale lüüa trumpässa, nimi tal
Artur Vititin. Ei jõua siinkohal kirjeldada

laias maailmas Arturi osalusel peetud
võistluste maadluselamusi, piirdume vaid
tiitlivõistlustega.
Artur 2016. aastal:
Vabamaadluse raskekaal juunioridele
- Soome meister
- Eesti meister
Kreeka-rooma juunioridele
- Eesti meister
- Põhjamaade meister
- Euroopa meistrivõistlustel 5. koht
Täiskasvanud, raskekaal
- Vabamaadlus 1. koht
- Kreeka-rooma maadlus 3. koht
Suur tänu toetajatele, lusti ja lõbu pühadeks maadluspoistele ja -tüdrukutele!
Jõulutervitused ja uusaasta õnnesoovid
vallarahvale ja kõikidele spordihuvilistele!
Treener Leon Reitsak

Jõuluaja jumalateenistuste teated
Rapla Maarja-Magdaleena
kirikus
Laupäeval, 24. detsembril
kell 17 jõuluõhtu jumalateenistus, mille kannab üle Eesti
Televisioon, jutlustab piiskop
Tiit Salumäe, kaastegevad
Riinimanda koor, viiuliansambel ja pasunakoor
Pühapäeval, 25. detsembril kell 12 I jõulupüha
armulauaga jumalateenistus,
ristimis- ja leeripüha, laulab
koguduse segakoor
Laupäeval, 31. detsembril kell 23.30 aastavahetuse
vigiilia
Pühapäeval, 1. jaanuaril
kell 12 uusaasta armulauaga
jumalateenistus, laulab koguduse segakoor, järgneb koguduse jõulupuu pastoraadis
Reedel, 6. jaanuaril kell 12
kolmekuningapäeva jumalateenistus pastoraadi saalis

Kehtna Peetri kirikus
Laupäeval, 24. detsembril
kell 15 jõuluõhtu jumalateenistus, laulab segakoor
Corvus
Kehtna valla
hooldekodus Kalbus
Esmaspäeval, 26. detsembril kell 10 II jõulupüha
jumalateenistus
Keava raamatukogus
Esmaspäeval, 26. detsembril kell 11.30 II jõulupüha jumalateenistus
Järvakandi Pauluse kirikus
Laupäeval, 24. detsembril
kell 19 jõuluõhtu jumalateenistus
Pühapäeval, 25. detsembril kell 15 I jõulupüha armulauaga jumalateenistus, laulab
koguduse ansambel
Pühapäeval, 1. jaanuaril kell 15
uusaasta jumalateenistus
Kaunist advendiaega!
Mihkel Kukk

EELK Juuru Mihkli koguduse teated:
JUMALATEENISTUSED Juuru
Mihkli kirikus igal pühapäeval
kl 11
LAUBAÕHTA ehk pühapäevaks valmistumise palvused
kirikus igal laupäeval kl 18
Iga kuu 1. pühapäeval pärast
jumalateenistust KIRIKUKOHV
pastoraadis (Side tn 1)
PALVETUNNID aasta ringi
kuu 1., 2. ja 3. kolmapäeval kl
18 kogudusemajas (Tallinna
mnt 24)
PÜHAPÄEVAKOOLI TUNNID septembrist maini kuu 1.
pühapäeval kl 11 pastoraadis
PIIBLITUND kuu viimasel
kolmapäeval kl 18 Juuru raa-

matukogus
PIIBLITUND kuu viimasel
neljapäeval kl 17 Kaiu raamatukogus
11.12 kl 16 segakoori Noorus
kontsert
24.12 kl 16 jõuluõhtu kontsert-jumalateenistus, kaasa
teenib Miikaeli koor
25.12 kl 11 1. jõulupüha
armulauaga jumalateenistus,
leeripüha, kaasa teenib Miikaeli koor
KONTAKT: Õp. Kalle Kõiv
(kalle.koiv@eelk.ee, tel 50 12 325)
LISAINFO: www.juurukirik.ee

Kehtna Kunstide Kooli
keraamikaring
ootab uusi huvilisi!

Täiskasvanute keraamikaring
toimub üle nädala teisipäeviti kell 18
(a 3 ak tundi). Alustame 10. jaanuaril
Juhendaja Saima Randjärv
Moodulihind 50 € (5 õppekorda), hind sisaldab kõiki
materjale, glasuure, põletusi, juhendaja töötasu.

Savipesa emale ja lapsele

toimub üle nädala laupäeviti kell 10.15 ja 12 a 2 ak
tundi. Alustame 14. jaanuaril
Juhendaja Saima Randjärv
Moodulihind ühele osalejale 32 € (5 õppekorda), hind
sisaldab kõiki materjale, glasuure, põletusi, juhendaja
töötasu.

Üle nädala teisipäeviti kell 18
saab õppida rahvakannelt
õpetaja Aivar Araku käe all.

Osalema on oodatud nii algajad kui ka
veidi kannelt tundvad huvilised.
Koolitus toimub koostöös Viljandi Pärimusmuusika
Aidaga ja on osalejaile tasuta.

Valla Vaatleja

Kaunist jõuluaega, õnne- ja
rõõmurohket saabuvat uut aastat!
Aitäh kõigile, kes on leidnud tee meie rahvamajja.
Toredate kohtumisteni uuel aastal.
Heade soovidega Helgi Randla,
Eidapere Rahvamaja juhataja
Perearst Eerika Pukspuu koos õe Reena Rostiniga
soovivad oma patsientidele jõulurahu!
Olge te terved, hoitud ja kaitstud!
Hea vallarahvas!
Jõulurahu, soojust, valgust,
hingerahu, kirgast algust!
Kauneid hetki, kalleid palju,
vahvaid retki, rõõmsaid nalju!
Kaunist jõuluaega, lõbusat lõppu vanale ja
asjalikku algust uuele!
Eidapere lasteaed Kukupai
VALTU PENSIONÄRIDE KLUBI KODULÄTE!
Rahulikke jõule ja sisukat uut aastat, meie klubi
juubeliaastat!
Heade soovide kuul HELGI VALTUST
Kehtna valla teatrisõbrad, ühiskülastustel osalejad,
armas Anderaasukese näitetrupi seltskond!
Soovin kõigile toredat jõuluaega ja rohkelt
meeldivaid elamusi uuel aastal!
HELGI VALTUST

Kinoõhtu kogupere
animatsiooniga
“Maagiline jõulukarp”
28. detsembril kell 17
Ingliste
Huvihariduskeskuses
29. detsembril kell 17.15
Valtu Seltsimajas
Võttes aluseks lasteaedades
läbi viidud küsitluste
tulemused ja lasteaedade
hoolekogude kooskõlastused, töötavad Kehtna
valla lasteaiad aasta lõpus
järgnevalt:
Eidapere lasteaed Kukupai
on 23.12 suletud ja 27.-30.12
vajadusel avatud.
Valtu lasteaias Pesapuu
23.-30.12 vajadusel avatud
üks valverühm.
Kehtna lasteaed Siller
on 27.-30.12 suletud.

Valtu Seltsimaja tänab osavõtlikkuse, asjalike algatuste, ladusa
koostöö eest ning soovib kõigile südantsoojendavat jõuluaega ja
kordaminekuid uuel kultuuriaastal!
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õnnitleme
80
Heikki Tulp
Salme Kase
Koidu Topasia
75
Maie Suviste
Maria Martinson
70
Vello Vilbas
Juta Raid
65
Heikki Ale
60
Ilmari Karmo
Anne Idvand
Ain Lehtmets
Made Michalski
Toomas Preide
Urmas Priskus

sünnid
Kristjan Koort
Tommy Taelma
Roland Tõrvet
Elisabeth Vititina

mälestame

Soovime häid pühi Aivar Hermannile ja OÜ Remfaktile ja
täname südamest aastaid toimiva raamatukiirabi eest!
Eidapere ja Valtu raamatukogu
Lelle rahvamaja soovib ilusat jõuluaega ning
tänab kõiki abistajaid ja kaasalööjaid!
Valla Vaatleja tänab häid koostööpartnereid ja
soovib kõigile rahulikku jõuluaega!

Laine Kästik

Kasuta suurepärast
võimalust pidada pidu või
veeta sõpradega aega

Lokuta
Puhkekeskuses

www.lokutapuhkekeskus.ee
Tel: 513 0838

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
Puitbrikett 960 kg alus 139 €.
Puidugraanul 960 kg alus 169
€. Rohkem infot kodulehelt balticpellet.ee, või tel 5891 5954.
Hinnad sisaldavad kojuvedu
Raplamaal.
Valmistame käsitööõllena
jõuluporterit. Varane ettetellimine
garanteerib tellitava koguse.
Tel 511 7345
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Leht ei jõudnud postkasti
helista Eesti Posti tel 6616616

