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Head inimesed! Selleks korraks 
on valikud tehtud. Aitäh kõigile, 
kes hääletades oma panuse 
andsid ja sellega pidasid 
valimistulemust tähtsaks ja 
näitasid, et kodupaik ja koduval-
la tulevik on tema jaoks oluline. 

Luban volikogu esimehena anda 
endast parima ja usun, et uus 
volikogu panustab koduvalla aren-
gusse maksimaalselt. Koostööleppe 
on sõlminud valimisliit Väärtuslik 
Kodupaik, erakond Isamaa ja Res 
Publica Liit ning Sotsiaaldemo-
kraatlik Erakond. Siiski usun, et 
hea volikogu peab toimima ühtse 
meeskonnana ja kindlasti koostöös 
valitsuse ja kogukonnaga. Ainult 
siis on võimalik sihid seada ja ka 
eesmärkideni jõuda. 

Valimised tõid Kehtna vallas kaasa 
mitmeid muudatusi. Vallavolikogu 
koosseisus jätkab 9 endise koosseisu 
ja 10 uut liiget. Väga hea on tõdeda, 
et esindatud on kõik valla suuremad 
piirkonnad: Kaerepere, Ingliste, 
Eidapere, Lelle ja Kehtna. Tunnen 
heameelt külatasandi esindatuse 
üle - volikogu koosseisus on viis 
külavanemat. Sellest tulenevalt on 
ühe uuendusena ellu kutsutud külade 
komisjon, mida juhib Kadi Lee. 
Ehk aitab see kaasa omaalgatuse 
toetamisele ja toob välja igast 
piirkonnast kohalike inimeste kaudu 
esile kerkivad küsimused, mis lahen-
dust vajavad. 

Volikogus on väga erinevate vald-
kondade esindajaid, haridusjuhte, 
korrakaitsjaid, ettevõtjaid, poliitikuid 
jt. Samuti mehi ja naisi, nooremaid 

ja juba suurema elukogemusega 
inimesi. Usun, et see kõik aitab kaasa 
uuendustele, elavatele aruteludele 
ning vajalike ja tarkade otsuste 
langetamisele. Volikogu peab olu-
liseks, et vald hästi toimiks, selleks 
on vajalik kindlakäeline juhtimine 

ja parimate spetsialistide olemasolu. 
Usume, et koos uue vallavanema 
Indrek Kullamiga ja uue vallavalitsu-
se koosseisuga jõuame eesmärkideni: 
et iga inimene meie vallas saaks olla 
uhke koduvalla toimimise üle! 

Enda tutvustuseks tahan öelda, et 

olen põline Kehtna valla inimene. 
Sündinud ja kasvanud Saksa külas 
ja koos abikaasaga rajanud oma kodu 
väikesesse armsasse Metsaääre külla, 
kus on üles kasvanud ka meie tütar 
ja poeg. Haridusteed alustasin Valtu 
lasteaias, lõpetasin Valtu 8-kl. Kooli, 
edasi Rapla Keskkooli. Matemaa-
tika-füüsika õpetaja kõrghariduse 
omandasin Tallinna Pedagoogilises 
Instituudis. Seitse aastat õpetasin 
Kehtna Põhikoolis matemaatikat ja 
nüüd juba 16 aastat olen juhtinud 
Kehtna lasteaeda Siller, mille harud 
on tänaseks laienenud Lelle ja 
Inglistele.

Volikogu koosseisus olen olnud 
alates 2005. aastast. Mõlemad kaks 
koosseisu juhtinud volikogu ha-
riduskomisjoni tööd ja kuulunud 
majanduskomisjoni. Minule on väga 
olulised asjade lihtsus, selgus ja 
konkreetsus. Inimsuhetes hindan 
kõige enam õiglust, ausust ja austust 
nii teiste kui ka iseenese suhtes.

Meeldivale koostööle lootes soo-
vin jõudu meile kõigile!

Katrin Velleste,
volikogu esimees

Alanud remont on Kehtna põhikooli 
jätkusuutlikkuse tagamiseks oluline inves-
teering, mida on planeeritud juba aastast 
2004. Samast ajast alates on otsitud lahen-
dust Kehtna rahvaraamatukogu ruumidele. 
Praegu paikneb raamatukogu lugeja ja 
külastaja jaoks halvasti ligi pääsetavas 
kohas - majandus- ja tehnoloogiakooli 
peahoone kolmandal korrusel. Kuna vald 
peab oma vahenditega ökonoomselt ringi 
käima, on mõistlik valla asutused ühte 
hoonesse koondada. 

Kooliremont möödub kolmes etapis 
- esimese etapi maksumus on 950 000 
eurot. Kulude katmiseks ning vastavalt 
vallavolikogu otsusele võtab vald ehitus-
töödeks laenu. Kogu koolimaja investee-

ringuvajadus on 2 miljonit eurot. Praegu 
ei ole teada, millal algab ehitustööde II 
etapp. Paljuski sõltub see Euroopa Liidu 
toetusmeetmete avanemisest aastatel 
2014-2015. Kuna tegemist on valla jaoks 
prioriteetse objektiga, saan vaid öelda, 
et remondi II etapp jätkub esimesel 
võimalusel. 

Oleme valinud ehitamiseks optimaalse 
aja - alustades 2013 sügisel, lõpetame 
2014 sügisel. Kui alustaksime kevadel, 
nihkuksid ehitustööd samamoodi sügisel 
algavasse õppeaastasse. Ainult suvevahe-
ajaga hakkama ei saa. Ehitustööd peavad 
olema lõppenud 2014. aasta juuliks. 

Hans-Jürgen Schumann,
planeerimise ja ehituse vanemspetsialist

Volikogu peab toimima ühtse meeskonnana!
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Kehtna valla volikogu esimene ühispilt vallamaja trepil. 
                 Foto: AARE HINDREMÄE

4. novembril algasid ehitustööd koolis. Esimeses järgus valmib 
raamatukogu, mille kasutusse jäävad viis senist klassiruumi. 
Samuti saab raamatukogu eraldi sissekäigu maja ette. 

Kool saab uue sissekäigu, söögisaali ning garderoobid. Füü-
sikaklassi asemele tuleb tüdrukute kodundusklass. Õppekorpus 
saab uue katuse ning uuendatakse küttesüsteemi.

Ehitusperioodi pikkuseks on planeeritud 9 kuud ning 
sellel ajal kasutab kool ainult II ja III korrust. Kooli siseneme 
tagumisest uksest ning riided on paigutatud II korruse koridori 
ja jalanõud tagumisse trepikotta. Sööma ja võimlasse tuleb 
minna läbi õue.

Püüame panna välja võimalikult palju tähiseid, et igaüks, kes 
meile tuleb, leiaks üles sissekäigu. Infolaud asub II korrusel. 

Vanemad, kellel on küsimusi, kuidas koolielu on korral-
datud, pöörduge julgelt küsimustega klassijuhataja poole 
või tulge kooli tutvuma.
Jõudu ja jaksu kõigile!

Piret Kallaste, Kehtna põhikooli direktor

Kehtna põhikooli remont on alanud

Volikogu liikmed:
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29. oktoober:
- raamatu „Maa sool“ väljaandmise 
toetamine; 
- Kehtna raamatukogupäevade lä-
biviimine; 
- Lokuta külas puurkaevu asukoha 
kooskõlastamine; 
- ehitusloa väljastamine elamu püsti-
tamiseks Kaerepere alevikus; 
- ehitusloa väljastamine Kehtna 
põhikooli rekonstrueerimiseks; 
- ehitusloa väljastamine taluhoone 
rekonstrueerimiseks Lellapere-Nur-
me külas;
- kasutusloa väljastamine peakaitsme 

kohta Lelle alevikus; 
- kasutusloa väljastamine tapapunkti-
lihatööstuse juurdeehitise kohta 
Kehtna alevikus; 
- kirjalik nõusolek puurkaevu raja-
miseks Lokuta külas; 
- kirjalik nõusolek energia-puuraugu 
rajamiseks Põrsaku külas; 
- Lelles Pärnu mnt 6a-11 korteri-
omandi müük; 
- 2014. aasta valla eelarve alaeelar-
vete kululiikide jaotus; 
- Kehtna vallavalitsuse hallatavate 
asutuste juhtide palgamäärade kin-
nitamine.

5. november: 
- vallavalitsuse 19.12.2012. a korral-
duse nr 379 muutmine; 
- reservfondist raha eraldamine; 
- Estonia puhkeala maaüksuse 
sihtotstarbe ja koha-aadressi ning 
maksustamishinna määramine; 
- Kehtna Varahalduse tegevus; 
munitsipaalkorteri (Lasteaia 6-16, 
Kehtna) remondikulu kandmine; 
- 2014. a kihelkonnapäevade ja 
surnuaiapühade toetamine.

Veljo Väärsi,
vallasekretär

Ülevaade Kehtna vallavalitsuse istungitest

Lähtudes kohaliku omava-
litsuse korralduse seadusest 
ning vallavanem Indrek 
Kullami ettepanekust, 
kinnitas volikogu Kehtna 
vallavalitsuse viieliikme-
lisena - vallavanem ja neli 
vallavalitsuse liiget: Hans-
Jürgen Schumann, Kaire 
Soomets, Leida Uusallik, 
Jaak Vitsur.

Peagi saabub talv ning sellega kaasnevad lumetõrjetööd valla teedel. 
Vallavalitsus tuletab maaomanikele meelde, et on vaja üle vaadata oma kin-
nistu piires avalikult kasutatavate teedega külgnev maa-ala. Seal kasvavad 
puud ja põõsad hakkavad mõneski kohas takistama lumetõrjetöid. Samuti 
takistavad lumetõrjetöid seal ladustatud ehitusmaterjalid, küttepuud jms. 
Lumetõrjetöödel on takistuseks ka teemaal paiknevad suuremad kivid ja 
kännud. Lumelükkajatele oleks suureks abiks, kui ohtlikud kivid ja kännud 
saaks kinnistuomanike poolt tähistatud või ette näidatud. 

Vastavalt Kehtna valla kohalike teede kasutamise eeskirjale on teemaa 
laius lisaks tee laiusele veel kummalegi poole 1,5 meetrit. Tee ääres 
olevate kraavide olemasolul ulatub teemaa laius kraavi kaugema kaldani. 
Teehooldust takistavad objektid (puude oksad, hekid) tuleb kõrvaldada 
3,5-4 m kõrguselt (sel juhul jäävad traktoril vilkurid, peeglid ja antennid 
terveks).  

Eelpool mainitud eeskirjas kohustatakse tee kaitsevööndi või sellega 
piirneva maa omanikku või valdajat hoidma korras temale kuuluvad 
juurdesõiduteed kuni teemaani, hoidma korras kaitsevööndis teemaaga 
piirneva maa-ala ning kõrvaldab nähtavust piirava puu, põõsa või muu 
liiklusele ohtliku rajatise.

Lumelükkajad ja piirkonnad on sel aastal samad, mis eelmisel aastal.

Kehtna valla teedel lumetõrje teostajad: 

KAEREPERE: Kaerepere alevik ning  Saunaküla, Kumma, Hertu, 
Põrsaku, Saksa, Valtu-Nurme ja Kaerepere küla 
OÜ Valtu Talu, tel 510 1023
KEHTNA: Kehtna alevik ning Metsaääre, Käbiküla, Sooaluste, Lellapere, 
Lellapere-Nurme, Kärpla, Laeste ja Kalbu küla 
Kehtna Mõisa OÜ, tel 5347 1040, 528 3314
KEAVA: Keava alevik ning Ohekatku, Kukesoo, Rõue, Nadalama, Kehtna-
Nurme, Hiie, Vastja ja Linnaaluste küla 
Keawa OÜ, tel 505 7868
INGLISTE: Ingliste, Lau ja Pae küla 
Rein Haggi Madise talu, tel 506 7936
LELLE, PALUKÜLA: Lelle alevik ning Lau, Paluküla, Lalli, Kastna ja 
Põllu küla
Taidre Veod OÜ, tel 5608 1779, 5672 0585
LOKUTA: Lokuta, Haakla küla,  Aleti-Järvakandi tee 
Remfakt OÜ, tel 5346 7841
EIDAPERE: Eidapere alevik, Saarepõllu, 
Mukri, Kenni, Aleti, Koogiste,  Ellamaa ja Kõrbja küla 
FIE Teet Oole, tel 513 8853
AHEKÕNNU: Ahekõnnu, Nõlva ja Selja küla 
Asto Aiand, tel  507 2159

Aivar Puur,
majandus- ja keskkonnaspetsialist

Kehtna vallavalitsus teatab, et 18. 
novembrist algas Kehtna alevikus 
kaugkütte (soojustrassi) torustiku 
renoveerimine. Renoveerimistööde 
lõpp on planeeritud 31.08.2014.

Tööde algus on ajastatud no-
vembrikuusse seepärast, et järg-
mise aasta kütteperiood ei nihkuks 
teadmata kaugusse ja algaks sügise 
saabudes.

Esimese etapina teostatakse töid 
Kehtna MTK „punase ühiselamu“ 
ning Kooli tänava ja Aia tänava 
vahelisel maa-alal. Kooli tänaval 
teostatakse töid Kooli tn 5, 7, 9, 
11, 13, 15 ja 17 majade ümbruses 
ning Aia tänaval Aia tn 2 maja 
ümbruses. 

Uus soojustrass läbib paraku 
hiljuti valminud Kehtna aleviku 
keskväljakut. Arusaadavalt võib 
põhjustada see pahameelt, kuid 
kahjuks ei ole võimalik planeeri-
da täpses järjekorras erinevatest 
fondidest taotletud ja ka eraldatud 
raha kasutamist. Siit ka olukord, 
kus peame leppima tõsiasjaga, 
et tööde järjekord ei pruugi olla 
loogiline. Tööde teostaja kohustub 
taastama ehitustöödega rikutud 

haljastuse ja teed.
Uue soojustrassi rajamine ei 

halvenda elanikkonna varustamist 
soojusega, sest alanud küttepe-
rioodil teostatakse töid piirkonnas, 
kuhu on vaja ehitada uued trassid. 
Olemasolev torustik töötab endiselt 
edasi. 

Nimetatud tööde puhul ei ole 
tegemist valla eelarveliste vahen-
dite kasutamisega - Kehtna aleviku 
kaugküttetorustiku renoveerimist 
toetab Keskkonnainvesteeringute 
Keskus. Kaugküttetorustiku oma-
nik on SW Energia OÜ, kes on 
ka torustiku renoveerimistööde 
tellija. Kaugküttetorustiku reno-
veerimistöid hakkab teostama 3D 
Infra OÜ.

Arusaadavalt tekitavad soojusto-
rustiku renoveerimistööd aleviku 
elanikkonnale ebameeldivusi, kuid 
tänu sellele vähenevad soojakaod 
torustikus ja järgmisest küttepe-
rioodist muutub soojusenergia hind 
tarbijatele tõenäoliselt taskukoha-
semaks. 

Aivar Puur,
majandus- ja keskkonnaspetsialist

Kehtna vallavalitsuse 
sotsiaalosakond tänab 

OÜ Kehtna Elamut 
väga hea koostöö eest 
ja kõiki piirkondlikke 

vabatahtlikke 
abistajaid 

euro-toiduabi 
jagamisel.

Veaparandus
Viimases Valla Vaatlejas 
olnud valimistulemuste 
infosse  oli sattunud eksitav 
viga. Valimisliidu Väärtus-
lik Kodupaik nimekirjas 
kandideerinud Ain Sildoja 
sai valimistel 20 häält, mitte 
0 nagu oli lehte sattunud.

Lumetõrjetöödest algaval talvel Kehtna alevikus algas 
soojustrassi renoveerimine

Vallavalitsuse 
liikmed
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Saab öelda, et Kehtna valla juh-
timises on juhtunud midagi era-
kordset - pärast seitseteistkümmet 
aastat on vahetunud vallavanem. 
Naljatamisi saab ju küsida - mis 
nüüd küll juhtuma hakkab?

Indrek Kullam: Kõigepealt tuleb 
oludega tutvuda. Kindlasti ei tule 
kiireid kannapöördeid, kuna omava-
litsus on suure inertsiga ja äkilised 
muutused teevad rohkem kahju kui 
kasu. 

Samas pean oluliseks saada sel-
gust, milline on valla allasutuste ja 
vallamajas ametis olevate inimeste 
töötahe ja võimekus ning kas on 
asjaolusid, mis takistavad edukalt 
tööd teha. Lahendada tuleb eelne-
valt tekkinud probleemid ja koos 
volikoguga asuda ellu viima võetud 
eesmärke.

 
Milline on Teie pilt Kehtna val-
last?

Kehtna vald on hajusalt asustatud 
roheline vald. 

 
Olete istunud napilt nädala valla-
vanema toolil, kuidas tunne on? 

Tundub põnev, ent väga suurt 
elevust ei saa tunda, kuna Rapla 
vallaga seotud tööprobleeme ei ole 
tänaseks veel seljataha jätta saanud. 
Tunne on, et olen linnast tagasi 
maale tulnud ja tunda on rahulikumat 
ja kindlamat rütmi.

 
Teil on kolme omavalitsuse juhti-
mise kogemus - Avinurmes valla-
vanem, Raplas abivallavanem ja 
Kehtnas taas vallavanem. Millise 
kogemuse ja arusaamise omava-
litsuse juhtimisest on varasemad 
töökohad Teile kaasa andnud?

Juhtimise olemus on materjalis ehk 
inimestes. Töötajaid tuleb väärtusta-
da ja välja teenida nende usaldus. 
Omavalitsuste töötajad on enamasti 
staažikad ning neil on kujunenud 
omad tööharjumused. Avinurmes 
töötades olid töötajad kui üks sõp-
ruskond, üksteist toetati ja aidati. 
Raplas oli tunda teatud erimeelsusi 
ja töökeskkond oli linnale omaselt 
veidi närviline. Kehtna meeskonda 
õpin alles tundma. Juhtimises on 
oluline saavutada tasakaal, jõuga ei 

ole võimalik midagi saavutada.
 

Milline võiks olla Kehtna valla 
tulevikupilt? Kehtna valla aren-
guvaru?

Kehtna tulevikupilt on seotud 
Rapla ja Tallinna arenguga. Olulist 
pööret Kehtna valla elanike arvu 
vähenemisse on raske tuua, kuna see 
sõltub pigem välistest teguritest (nii-

nimetatud Tallinna ja Rapla mõju) kui 
sisemistest. Küll aga saame pakkuda 
oma praegustele vallakodanikele 
paremat elukeskkonda.
 Millise naabervallaga ühinemist 
toetaksite?

Hetkel ei toeta ühinemist ühegi 
vallaga, pigem näen selles valla 
killustumist. Ühinemisest rääkides 
peaks Kehtna, Käru, Juuru, Raikküla 

ja Järvakandi vallad moodustama 
ühise meeskonna ja asuma Rapla 
vallaga läbirääkimistesse kui võrdne 
partner. Ükshaaval oleme nõrgad ja 
üksteisega liitudes ei saavuta väikse-
mad vallad paremat tulemust.

 
Teie kodu on Keavas. Kas värskel 
vallavanemal jagub tulevikus aega 
usina keavalasena midagi kodu-
paiga heaks korda saata? 

Tundub, et Keava paremad ajad on 
jäänud aegade taha. Küll aga on peale 
kasvamas uus teotahteline põlvkond 
ja säilinud mälu varasematest ae-
gadest. Keava inimestel on ootus, 
et olud pöörduksid paremusele ja 
arvan, et midagi annab ära teha. Ühe 
olulise asjana näen raudteejaama 
ümbruse väljanägemise parandamist, 
see tähendab, et omanikud peavad 
vastutama oma kinnistute eest. 
On ju see ala alevikku sissesõit 
ja esmamulje kujundaja. Edasine 
sõltub Keava inimeste enda tahtest 
ja soovidest.

 Kaire Soomets

Maakondlik etluskonkurss 
toimus juba kolmandat korda. 

Seekord olid võistlustulle kutsutud 
igas vanuses õpilased, kes esinesid 
neljas vanuserühmas. Esitada tuli 
kaks luuletust: Juhan Liivi 100. 
surma-aastapäeva puhul üks tema 
luuletus ja luuletus oma valikul.

Auväärne žürii (Kersti Heinloo, 
Eesti Draamateatri näitleja; Kaja 
Tammar, Rapla Keskraamatukogu 

teenindusosakonna juhataja; Krista 
Olesk, kooliteatrite juht; Marko 
Kaldma, luuletaja) tõstis eriliselt 
esile 13–15-aastaste õpilaste kõrget 
esinemistaset. Sellesse vanuserühma 
kuulusid ka meie noormehed Andres 
Kauri ja Sten Leinasaar. Mõlemat 
esinejat iseloomustati sõnadega 
vapustav, imetlusväärne, julge, kogu 
saali täitev ja köitev. Võitjaks kuu-
lutati järjekordselt Sten Leinasaar. 
Tänan oma õpilasi, kes suure töö ja 

ettevõtlikkusega meie koolile ikka 
tuntust on toonud.

10–12-aastaste vanuserühma võitis 
Valtu põhikooli õpilane Gerda Saks, 
kelle juhendajaks oli õp Merle 
Mihkelson.

Esmakordselt osalesid konkur-
sil ka algklassiõpilased, kes olid 
oma õpetajatega (Ulvi Koit, Ragne 
Falilejev, Anne Archipov) palju 
vaeva näinud - nii väikestel ei ole 
kerge lugeda ja mõista J. Liivi luulet. 

Meie ja naaberkooli õpilased olid 
kõik vahvad esinejad, eriauhinnad 
anti Liselle Karjasele ja Elisabeth 
Valgmale. 

Ees on pimedad talveõhtud. Leid-
ke selleks ajaks hingekosutust kas 
või luulet lugedes. Luulet tuleb 
lugeda, alles siis hakkab see meiega 
kõnelema. 

Eva Pedaja,
Kehtna põhikooli emakeeleõpetaja

Vallavanem Indrek Kullam: „Tundub põnev!“

Enne ja pärast: endine vallavanem Kalle Toomet (vasakul) ja 
vallavanem Indrek Kullam (paremal) hetk enne 7. novembril olnud 
volikogu istungit. Vähem kui poole tunni pärast kinnitas volikogu 16 
poolthäälega Kehtna vallavanemaks Indrek Kullami.

Foto: AARE HINDREMÄE

Maakondlikult etluskonkursilt taas auhindadega

Sündinud ja kasvanud tartu 
linnas. Õppinud metsamajandust 
Kaarepere sovhoostehnikumis 
(rahvasuus luua koolis) ja eesti 
Põllumajanduse akadeemias. 1990 
kolis avinurme taastama esivane-
mate talu, kus jätkavad nüüd tema 
täiskasvanud pojad. 
varasemad ameti- ja töökohad:
1999 - 2003 sotsiaalministeeriumi 
projektijuht (hiljem Illuka varju-
paigataotlejate vastuvõtukeskuse 
juhataja)
2000 - 2003 avinurme vallavolikogu 
esimees
2003 - 2011 avinurme vallavanem
 2011. aasta oktoobrist Rapla 
vallavalitsuse abivallavanem. 
eesti Kaitseliidu liige aastast 
1992. Osaleb võimalusel õppustel 
ja laskevõistlustel ja saavutanud 
viimases häid tulemusi. aS-i Rapla 
vesi ja aS-i Matsalu veevärk 
nõukogu liige. 
Indrek Kullam elab juba üle aasta 
Kehtna vallas Keava alevikus. 
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Oktoobri alguses tähistasime 
õpetajate päeva väljasõiduga, 
kuhu tulid kaasa nii õpilased 
kui ka õpetajad. Kunstilapsed 
külastasid Puraviku sepikoda, 
et tutvuda sepakunsti ja -tööga. 
Muusikalapsed asusid pärimus-
muusika võtmes tegutsema 
Tarsi talus õpetaja-praktikandi 
Mari Tammari eestvedamisel. 

Õpetajad võtsid samal ajal ette 
jalutuskäigu Palasi rabasse ning 
pidasid omaette jututuba. Päeva 
lõpetasime ühise koosolemisega, kus 
muusikalapsed esitasid vastvalminud 
regilaulu õpetajatest ning muid tore-
daid lugusid. Kunstilapsed üllatasid 
omalt poolt õpetajaid, kinkides neile 
sepikojas sepistatud õnnenaelad. 

Jahedas sügisilmas ei lasknud 
kaasavõetud kuum tee ja Tarsi 
talu ronimispaigad kellelgi külmal 
kontidesse pugeda.  

Oktoobris käis õpetaja Hele 
Saarse koos oma õpilaste Hanna-
Liisa Reiljani ja Evita Lohuga Eesti 
klaveriõpetajate päevadel, kus tüd-
rukud arendasid oma oskusi tuntud 
klaveripedagoogide käe all. 

Suur ettevõtmine oli noortele 
pianistidele oktoobri lõpus Riia II 
rahvusvahelisel pianistide konkursil 
osalemine. Selle konkursi muutis 
eriliseks teistsugune hindamissüs-
teem, kus lisaks muule arvestati 
ka esitatavate palade raskusastet. 
Mõlema tütarlapse esinemist tun-
nustati diplomiga, Evita pälvis lisaks 
ka auhinna Läti autori teose esituse 
eest. 

Novembris võtsid Hanna-Liisa 
ja Evita osa Tabasalu muusikakoo-
lis toimunud Eesti klaverimuusika 
konkursist, kus mõlemad tüdrukud 
saavutasid oma vanuserühmas II 
koha. 

Kultuurkapitali Raplamaa ekspert-
grupi toel said meie klaverimängijad 

seekord ja saavad edaspidigi ette 
võtta kaugemaid sõite. Riia konkursil 
osalemist toetas ka Kehtna vald.  

Novembrikuu esimestel päevadel 
pidas valla lastekoor Lelles laulu-
laagrit. Põhiliseks sihiks oli taas 
eeloleva suve üldlaulupeo laulud 
selgemaks saada. Tubli töö tehti 
dirigentide Ea ja Lea õpetusel reede 
õhtul ja laupäeva hommikupoolikul. 
Üllatusega tõdeti, et hooaja algusest 
praeguseni on kogu repertuaar n-ö 
läbi käidud. Et meie lastekoor osaleb 
peol valikkoorina, on suveks vaja 
selgeks saada 18 laulu. Nende lihvi-
miseks tuleb veelgi vaeva näha. 

Laululaagris võtsime laulmise 
kõrvalt aega ka puhkuseks: mängi-
sime tähelepanu- ja osavusmänge, 
meisterdasime savipärleid, Hedvika 
ja Aigi õpetasid tantsusamme. Laagri 
lõpetasime ühises kringlilauas. 

Lastevanemate teeõhtul ärgitas 
koolitaja Toomas Roolaid kuulajaid 

kaasa mõtlema ja arutlema teemal 
„Loovusest ilma müstikata - kuidas 
tekib ja kaob lapse huvi“. Esineja oli 
meie jaoks eemalseisja kahes mõttes 
– ta ei ole õpetaja ega lapsevanem, 
kuid tema teemapüstitused olid hu-
vitavad ning aitasid meid kuulajatena 
argimõtlemisest välja virgutada. 

Õpilaste kaudu vanematele kutseid 
saates olid mitmed lapsed pettunud, 
et neid teeõhtule ei kutsuta. Sellest 
mõttest haarasime õpetajatega kohe 
kinni ning juba novembri lõpul 
ootame ka õpilasi teeõhtule. See 
tuleb Hiina stiilis ning külaliseks on 
kooli vilistlane Liisimari Randjärv, 
kes elas ja õppis läinud kooliaastal 
Hongkongis. 

Novembri keskpaigast alates on 
Kehtna raamatukogus näitus ke-
raamikakursuslaste töödest. Sama 
väljapanek rändab edasi ka Lelle ja 
Valtu raamatukogusse. 

Lili Saksing,
Kehtna kunstide kooli direktor

22. oktoobri õhtupimeduses 
toimus Rapla linnas 12-18-aas-
tastele suunatud orienteerumis-
võistlus „Õhtul Rapla linnas“. 
Juba kolmandat aastat korral-
datud orienteerumisvõistlusel 
osales seekord 11 võistkonda, 
neist seitse Kehtna vallast.

Start anti Rapla politseijaoskonna 
eest, võistlus lõppes Rapla pääste-
komandos. Kuna võistlus kulges 
enamjaolt pimedas linnas, jagus osa-
võtjatele põnevust üksjagu. Õnneks 
siiski keegi pimedasse linna kaduma 
ei jäänud, kuigi kolm eri võistkonna 
liiget katkestas, olid neil siiski omad 
põhjused.

Õhtusesse Raplasse läksid noored 
orienteeruma neljaliikmeliste võist-
kondadena, abiks kaasas olnud kaart. 
Iga järgmise punkti said noored teada 
pärast ülesande lahendamist kont-
rollpunktis. Kokku oli rajal kuus 
temaatilist ülesannet Kaitseliidult, 

politseilt, raudteeohutusest, tule-
ohutusest ja esmaabist. Rajal liikus 
ka politseivärvides sõiduk, mis jälgis 
võistkondade liikluskäitumist. 

Üldarvestuses võitis võistluse    

vanemas vanusegrupis Dream Team 
koosseisus Sten Leinasaar, Tõnu 
Saarlaan, Tauri Lusti ja Sabri Asu-
küla. Nooremas vanuseklassis oli 
võitja Valtukad koosseisus Martin 

Kio, Gevin Kaldoja, Timo Juurik 
ja Laura Veskimäe. Tühjade kätega 
ei lahkunud keegi, lisaks kolmele 
paremale vanuseklassides loositi 
välja auhinnad ka teistele.

Tegemist oli äärmiselt positiivse 
üritusega ja seda peegeldas ka noorte 
endi tagasiside, kelle sõnul andis 
orienteerumisvõistlus võimaluse 
vaheajal leida alternatiivseid vaba aja 
veetmise võimalusi. Auhinnalauda 
aitasid katta Lääne prefektuur, Keht-
na vallavalitsus, Rapla maavalitsus, 
Rapla Selver, Operation Lifesaver 
Estonia, Eesti Punase Risti Raplamaa 
esindus ja Rapla päästekomando.

Suured tänud kõikidele, kes aitasid 
punktides ülesandeid läbi viia! 

Omalt poolt võin öelda, et on tore 
korraldada üritust, kus osaleb palju 
rõõmsameelseid noori, kes ei lase 
tujul langeda väikeste tagasilöökide 
pärast. Kohtume juba järgmisel 
aastal samal võistlusel!

Kristel Teets, Rapla 
politseijaoskonna noorsoopolitseinik

Finišisse jõudjaid ootasid soe ruum, maitsev kringel ja tee. Osalejail jäi pikast 
teekonnast hoolimata energiat veel ülegi.             Foto: EVE SIREL

Kehtna valla noored seiklesid pimedas Raplas

Kunstide kooli õppeaasta on tegusalt alanud

26. oktoobril kell 00.00 startis 
üle-eestiline rahvamajade 
ettevõtmine “24h Eestimaa 
rahvamajas”, milles osalesid 
kõik valla rahvamajad ja Kehtna 
klubi. 

Lelle rahvamaja 24 tundi algas 
öökinoga. Uus päev aga paberist 
linnukeste voltimisega origami 
töötoas. Juhendajaks Lelle tüdruk 
Eva-Maria Murel, kes õppinud 

klaasikunsti Jaapanis. Teema jätkuks 
said huvilised õhtul raamatukogus 
osa Jaapani kultuurist ja eluolust. 
Kohal oli kunstiakadeemia õppejõud 
Mare Saare, kes rääkis maalikunsti 
ajaloost. 

Täienduseks vaimutoidule said 
külastajad ergutada oma maitsemeeli 
riisiküpsiste, vasaabiherneste ja 
pruuni riisiteega. 

Tõelise teatrielamuse pakkus 
Rapla keskraamatukogu näitetrupp 
etendusega „Kaheksa armastavat 

naist“. Rahvamaja „väike  saal“ oli 
viimse kohani välja müüdud. Avatud 
oli ka teatrikohvik, kus pakuti kohvi 
ja kohalike perenaiste küpsetisi. 
Varahommikuni  sai tantsu keerutada 
DJ  Tambeti vedamisel. 

Pühapäeva hommik oli mudilaste 
päralt, lapsed kuulasid muinasjutte 
ja joonistasid. Pärastlõunal algas 
kohalike perenaiste valmistatud hoi-
diste degusteerimine ja hindamine. 
Tegusa ööpäeva  lõpetasid lustliku 
eeskavaga kohalikud isetegevuslased 

Lemmi Linnase ja Lili Saksingu 
juhendamisel. 

Kogu nädalavahetuse oli rah-
vamajas/raamatukogus põnevat 
tegevust, lisaks sai uudistada meie 
uue vallavanema Indrek Kullami 
loodusfotode näitust.

Külastajatena saime osa väga 
huvitavast ja sisutihedast kultuuri-
programmist. Aitäh Mariinale, kes 
suure põhjalikkusega kogu seda 
vankrit vedas!

Tänulikud külastajad

24h Eestimaa rahvamajas
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9. septembri õhtul raiuti Kehtna keskväljakul 
kirvega maha ligi 32-sentimeetrise läbimõõduga 
kasepuu. Politsei algatas juhtumi uurimiseks 
väärteomenetluse ning üsna pea olid ka süüdlased 
teada. Tegemist oli 4-liikmelise noorukitegrupiga, 
kelle hulgas oli üks kohalik ja ülejäänud noorukid 
pärit väljastpoolt Kehtna valda. Väärteomenetlus 
pole veel lõpule jõudnud, kuid omavolilise raiega 
tekitatud kahju aitab hinnata arboristi koostatud 
hindamisakt.

Puuhoolduse konsultandi Sulev 
Järve selgitusest tuleneb, et kahju 
hindamise aluseks võetakse ühest 
küljest puu haljastuslik väärtus 
ning teiselt poolt arvutatakse 
erinevate näitajate abil raiutud puu 
asemele istutatavate puude arvu. 
Nii leitakse loodusele tekitatud 
kahju suurus.

Väljavõte eksperthinnangu 
aktist: Hindamise hetkeks oli 
raiutud puust alles ainult ca 5 cm 
kõrgune känd. Kännu läbimõõt 
mõõdeti ning puu rinnasläbi-
mõõt arvutati keskkonnaministri 
käskkirjaga kinnitatud „Metsa 
mõõtmise metoodilise juhendi“ 
kohaselt. Kännu keskmiseks lä-
bimõõduks saadi 32 cm ning 
puu rinnasläbimõõduks 23 cm. 
Heakorraspetsialisti (Kaja Mõts-
nik – KS) selgituste kohaselt oli 
tegemist liigiliselt ja seisundilt 
samaväärse kasega nagu selle 
kõrval kasvavad puud. Seega 
oli raiutud puu ilmselt kuldkask 
ning III väärtusklassis. Vastava 
valemi alusel arvutati selle kom-

pensatsiooniväärtus, milleks on 7 lehtpuuistikut 
rinnasläbimõõduga vähemalt 4 cm (kõrgusega ca 
3 meetrit). Ühe sellise puu keskmine maksumus 
Tallinnas tehtud hinnapakkumiste põhjal (sisaldab 
puukoolist ostetud istiku, istutamise ja 2-aastase 
garantiihoolduse) on ca 130  eurot. Seega oleks 
nende kogumaksumus ca 910 eurot, lisaks hinda-
misakti koostamise kulud ja koristamiskulud. 

Kaire Soomets

Mööduv hooaeg tõi Kehtna 
Mõisa OÜ ja tema tütarettevõtte 
OÜ Kehtna Lihatööstus tegemis-
tesse palju muudatusi.

Kehtna Mõisa OÜ (KMOY) kanalas 
teostati põhjalik siseruumide ümber-
korraldus. 
   Varem munesid kanalas 3600 kana 
kahekordsetes puurides ning ühel 
hooajal katseliselt iseehitatud vaba-
pidamisel, kus kanadel oli võimalus 
õrtel kükitada.

Praegu toimub munade tootmine 
täiuslike tänapäevaste seadmete 
abil. Kanadel on korralikud mu-
nemispesad, joomise võimalused, 
söögirennid, automaatsed kliima-
seadmed, munade kokkukorjamiseks 
transportöörid ning muidugi ka 
õrred.

Kirjeldatud seadmetega on varus-
tatud kanalas kaks tootmisruumi, 
millest väiksem tibula seisis aastaid 
jõude. 

Kokku on KMOY kanalas 6800 
õnnelikku õrrekana, kes munevad üle 
viie ja poole tuhande muna päevas. 

Investeeringu maht kanala uutesse 

seadmetesse koos ümberehitamistega 
oli üle 80 000 €, mille teostasime 
omavahendite arvelt.

Varem müüsime aastas 1 miljon 
kanamuna, nüüd on müügiks peaae-
gu kaks korda rohkem mune.

KMOY kanade söödas on juba 
aastaid lisandina rapsiõli, mis muu-

dab müüdavad värsked kanamunad 
inimesele tervislikumaks – oomega 
3!

Tootmishoone laiendamine 
uuendas tootevalikut
OÜ-l Kehtna Lihatööstus valmis sel 
suvel tootmishoone laiendus – rajasi-

me külmkambrid ning kohendasime 
senise tootmise ruume selliselt, et 
oleks võimalik valmistada sinkisid, 
pakendada lihakaupasid toidukäitle-
mise normidele vastavalt.

Nimetatud investeering võimaldas 
suurendada ja uuendada valmistatud 
lihatoodete sortimenti.

Toodete nimistus on maitsvad 
veisesingid ja seasingid, sibularõn-
gas - uus väga maitsev rõngasvorst, 
ning palju muid lihakaupu. Loomu-
likult müüme ostjatele teada-tuntud 
poolsuitsu- ja keeduvorste.

Uue maitse on saanud viinerid, 
valmistatakse kruubivorsti ja loo-
mulikult verivorsti, mille nõudlus 
talveperioodil kasvab. 

Investeering lihatööstuse tootmis-
hoone laiendusse ning seadmetesse 
oli kokku üle 60 000 euro, mida 
toetas MAK-i meede 1.6 pooles 
mahus.

 Jõuludeks pakume jõulupraadi 
sea abalihast küpsetuskarbis. Juba 
praegu tuntakse selle toote vastu 
elavat huvi.

Märt Riisenberg,
Kehtna Mõisa OÜ juhatuse esimees

Oktoobris lõppenud üleriigilised raamatu-
kogupäevad tõid Kehtna raamatukokku nii 
suuri kui ka väikeseid sõpru. Lasteaia Siller 
rühmade mudilased käisid ettelugemispäeva 
tähistamas. Toredad joonistused nähtust ja 
loetust-kuuldust on meil näitusel vaadata. 

Eesti raamatu päeval oli külas Andrus 
Kivirähk, üks vaimukam ja populaarsem 
kirjanik, kelle „Rehepapp“ on eesti inimese 
jaoks vaat et kohustuslik kirjandus.  

Kultuuripärandi aasta raames oli suur 
heameel tervitada loodusajakirjanikku ja 
koolitajat Kristel Vilbastet, maaelu aktivisti, 
muusikut, pärimuse talletajat ja mõtestajat, 
koolitajat ja nõustajat Mikk Sarve, kes rää-
kisid suhetest, looduse ja inimese seostest, 
sõna jõust ja pärimusest. Oli väga huvitav 
taasavastada enda jaoks vanu tõdesid. Esine-
jate öeldust kumas läbi sügav lugupidamine 
ning hoolimine esivanemate mõtteilmast. 

Tänan Valtu sõpru „Varakust“ koos nende 
eestvedaja, kauaaegse raamatukogujuha-
taja Luule Bortnikoviga, kelle abil selle 
kohtumise hõredad read kenasti täidetud 
said. Raamatukogu sündmused on olnud 
alati tasuta ja kes on jäänud tulemata, ei saa 
nagunii teada, millest ilma on jäänud.

Järgmise aasta raamatukogupäevadel 
kohtume tõenäoliselt juba uutes ruumides 
põhikooli katuse all. See tähendab külastaja 
ja lugeja jaoks eraldi sissekäiku, asukohta 
I korrusel, avaramaid ja valgemaid ruume, 
eraldi lastenurka. Eesmärk on kvaliteetne 
teenindamine korralikes tingimustes.

Kohtume raamatukogus!
Maie Kalmiste,

Kehtna rahvaraamatukogu juhataja

Õnnelikest õrrekanadest ja sibularõngast 

Kase raiumise kahju on rohkem kui tuhat eurotJärgmisel aastal 
uutes ruumides!

Politseiinfo kohaselt tegijatel raiumiseks miskit olulist põhjust 
polnudki – lihtsalt alkoholi oli keres liiga palju ja üks kirves 
käepärast.                     Politseifoto

Investeeringu teostamine  võimaldas suurendada ja uuendada 
valmistatud lihatoodete sortimenti.    Foto: INDREk kRAuS
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Vaatamata soojadele ilmadele 
on külmetushaigused kohal. 
Nende parim ravi on puhkus, 
rahu ja hea uni. 

Külmade ilmade saabudes sagenevad 
ülemiste hingamisteede viirused ja 
nii väikeseid kui ka suuri kimbuta-
vad nohu, köha ja kurguvalu.

Külmetus on inimestel kõige sage-
dasem haigus ja enamasti (ligikaudu 
90%) põhjustatud viirustest. Viirus 
tungib nina ja kurgu rakkudesse ja 
paljuneb nendes organites kiiresti. 
Sümptomid ilmnevad 1-2 päeva 
pärast haigestumist. 

Haige isik on eriti nakkusohtlik 
haiguse esimese kolme päeva jook-
sul. Lapsed on nakkusohtlikud isegi 
veel kauem. 

Gripiviirus levib tavaliselt aevas-
tamisel või köhimisel vabanevate 
piiskadega ja saastunud käte abil. 
Käed saastuvad viirusega näiteks 
pihku köhimisel, aevastamisel või 
nuuskamisel.

Viirused levivad paremini jaheda 

ja kuiva õhuga. Niiske ilma korral 
muutuvad piisad raskeks ja vajuvad 
maha.

Kuidas külmetust ära tunda
Külmetuse tunnused on aevastamine 
ja nohu, valus kurk, köha, palavik, 
väsimus, lihas- ja peavalu.

Oluline on varuda kodusesse ap-
teeki ravimeid, mis aitavad viiruslike 
sümptomite ilmnemisel kohe esmast 
ravi alustada. Kergemate sümptomi-
tega võib proovida iseseisvalt kodus 
ravida. 

Kui nädalase raviga sümptomid 
ei ole muutunud või halvenevad, 
tuleks võtta ühendust perearstiga. 
Arsti poole tuleks pöörduda ka siis, 
kui väikelapsel esineb kõrge palavik 
või seisund ei parane kolme päeva 
jooksul.

Enamasti kestavad viirushaigused 
1-2 nädalat, kuid nohu ja köha 
võivad püsida kauem. Siin aitavad 
enesetunnet parandada erinevad ra-
vimid ja meetodid, millest järgnevalt 
juttu tuleb.

* Kõige tähtsam on võimalikult palju puhata.
* Kindlasti tuleks juua palju sooja vedelikku (taimeteesid). Mett on 
soovitav panna joomistemperatuurini jahtunud tee sisse, vastasel 
juhul väheneb mee kasulik toime. Hea oleks lisada teele ka sidrunit 
või ingverit.
* Haigust aitavad leevendada ka küüslauk ja sibul. Rohkelt vitamiine 
sisaldavad mustsõstar ja astelpaju. Lapsele võib astelpaju mahla 
segada nt mõne muu magusa mahla sisse. Grippi aitab ennetada ka 
punane päevakübar.
* Jalgadele sooja vanni tegemine kiirendab vereringet, mis omakorda 
aitab viirust organismist välja viia.
* Palavikku alandavaid rohtusid pole vaja võtta, kui palavik on alla 
38,5 kraadi, kuna organism võitleb viirusega. Kehatemperatuur tõuseb 
kõrgeks ja sellega tapab haigusetekitajaid. Enne kraadimist peab laps 
olema ca 15 minutit rahulik. Digitaalse kraadiklaasiga kraadides tuleb 
lõplikku tulemust oodata 1,5-2 minutit pärast helisignaali. Palavikuks 
võib pidada temperatuuri, mis on suust mõõdetuna 37,8 kraadi, kaenla 
alt üle 37,3 kraadi ja pärasoolest 38,2 kraadi.
* Lastel on soovitav kasutada ravimeid, mis sisaldavad vaid ühte 
toimeainet.

November on ka pime aeg. Soovitus – ole nähtav!
Otsi üles helkur, pane tasku või koti külge rippuma. 
Peaasi, et see nähtav oleks.

On hingedeaeg. Mõelgem enese, teiste, ka lahkunute peale. 
Hoidkem üksteist!

hingerahu soovides
perearst Eerika Pukspuu

Lihtsalt kättesaadavad e-teenused 
on teinud meie elu nii raskemaks 
kui ka kergemaks. Kergem on 
valdavalt noorematel inimestel, kel 
arvuti käsitsemisoskus on hea või 
väga hea. Vanematel ja ka keskea-
listel inimestel on teinekord tõrksus 
arvutis tehtavate uute tehingute ja 
toimingute omaksvõtmisel ja ega 
see uue oskuse omandamine ka alati 
kõige libedamalt ei lähe. 

Noorte julgus ennast ja oma 
lähedasi interneti keskkonnas tut-
vustada ja jäädvustada väärib nii 
mõnigi kord imetlust ja vahel ka 
vaikset hukkamõistu, sest noorusest 
tulenevalt ei osata diskreetselt 
lubatu ja viisaka esitluse osas piiri 
pidada ja avalikustatud saavad ehk 
liigagi intiimsed seigad inimeste 
eluolust. 

Samas on teatud liiki inimesi, 
kes oma halva tuju, viletsa ilma ja 
alkoholist tingitud peavalu pahaai-
mamatute inimeste peale internetis 
välja elavad. 

Viimaste ekstreemsemate interne-
tis levitatavate postituste hulgas oli 
koolipoiste poolt õpetajale saadetud 
roppus, kus ainukesed aktsepteeri-
tavad väljendid olid sidesõnad. Muu 
sõnakasutus oli nii must ja karvane, 
et siinkohal trükimusta ei kannata.

 Sõnum saadetud, pidid autorid 
oma kirjatööst ka aru andma. 
Põhjendada oma tegevust ei osatud, 
valati pisaraid ja näidati näpuga 

sõprade suunas. Politsei pisaraid ei 
usu ja vastutama peavad ikka kõik, 
kes asjaga seotud. Lapsed jäävad 
lasteks ja vanematena mõistame, 
et laps veel õpib ja ehk võtab ka 
õppust. 

Mida teha aga täiskasvanud 
noore naisega, kel omal kodus 
lapsed ja kes Facebookis oma uue 
elukaaslase ja viimase varasema 
tütre kohta räigeid solvanguid 
postitab? Kas on nüüdne kooselu 
tõesti nii valus ja ülekohus nii suur, 
et peab mutta tümitama ka asjasse 
mittepuutuvad lapsed-naised. Noor 
naine põhjendas oma teguviisi 
sellega, et oli väga purjus, kui tegu 
toimus. 

Lihtne on öelda, et kõiges on 
süüdi alkohol. Aga kas pole nii, 
et jook ei otsi sind üles, ei roni ise 
klaasi ega libise kurku. Tavapäraselt 
on inimesel kaks kätt ja jalga, 
mille abil minnakse poodi, tehakse 
ostutehing, valatakse jook välja 
ja reeglina kallatakse jook ka ise 
endale suhu.

Hiljuti kontrollisid politseitöö-
tajad noori erinevates lõbustusasu-
tustes ja kõrgendatud tähelepanu 
oli laste kogunemiskohtadel. Saak 
oli sügise kohta ikka „hea“ – kokku 
olid 11 alaealist alkoholi pruukinud, 
osa neist omasid veel tubakatooteid 
ja olid neid tarvitanud. Tööd sai 
politseitöötajatel tehtud kõvasti ja 
kavas on jätkuvalt noorte tegemistel 
silm peal hoida. 

Noorus on ilus aeg ja noored ilu-
sad inimesed, ei ole vajadust kedagi 
ilusamaks juua või suitsetades häält 
mehisemaks köhida – kõik tuleb 
omal ajal. Oma lastele on hiljem 
raske selgeks teha, et noorus on 
kuidagi hägune, et sai joodud nii, 
et midagi ei mäleta! 

Kainet hingedekuud ja valget saa-
buvat jõulukuud kõigile! Joogem ja 
suitsetagem vähem, siis jääb raha 
ja aega rohkem nii endale kui ka 
oluliste inimeste jaoks! 

Mariann Kuusmann,
Kehtna piirkonnapolitseinik

Kaitseme ennast solvajate eest!

24. novembril 
Valtu ujulas 

suur 
ujumispäeV 

Kehtna valla rahvale 
“Kadrid-mardid vette!”

Algus kell 12 ja 
tasuta sissepääs üritusel 
osalejaile kella 12-12.30.

Kavas:
* vesivõimlemine 
 (juhendaja Natalia Kurgan)
* vaba sulistamine 
* edetabeli ujumine

info tel 508 8592
 Leon reitsakSeoses remondiga asub Kehtna konstaablipunkt 

kuni novembri lõpuni Raplas aadressil Savi tänav 
2 (Rapla politseijaoskond). 
Kehtna piirkonnapolitseinikega on võimalik 
ühendust saada telefonil 489 2243 või helistades 
110.

Kui haigus kimbutabNovember – 
külmetushaigused on kohal
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ÕNNiTLEME

SÜNNid

MäLESTAME

KuuLuTuSEd

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.

Valtu seltsimaja teated
2. detsembril kell 19 filmi “Okupeeri oma müür“ linastus ja 
sellele järgnev vestlusring kodanikuühiskonna teemadel. Külas filmi 
autorid Artur Talvik ja Peeter Vihma. Osalustasu 2 €.
6. detsembril kell 18-21 põnnide jõuluball kuni 5-aastastele 
lastele. Palun tuua kink ühisesse kingikotti ja head-paremat 
suupistelauale. Külla tulevad jõuluvana ja päkapikk. 
Kindlasti on oodatud ka kutse saanud kodused lapsed. 
10. detsembril kell 17.15 kinoõhtu perefilmiga “Turbo”. 
15. detsembril kell 11-15 jõululaat
- jõulukaup, hobusõit, jõululoos, jõulumaius.
19. detsembril kell 13.30 eakate jõulupidu - jõulupraad, laul 
ja tants. Kingid jõuluvana kotti!  Osalustasu 3 €. Palun kindlasti 
registreeruda. 

Valtu seltsimaja 526 2722, valtu.seltsimaja@kehtna.ee, 
Facebook: Valtu seltsimaja

85 
Helje Orumäe 

16. november, Koogiste 
Silvia Brant 

16. november, Kehtna 
80 

Maria Rõtenko 
7. november, Kehtna 

Helmuth Holm 
16. november, Laeste 

75 
Eevi Vaarpuu 

4. november, Ingliste 
Aime Juhkam 

5. november, Ellamaa 
Elvi Bender 

17. november, Eidapere
70 

Mare Kallaste 
11. november, Ingliste 

Jekaterina Griin 
18. november 

Eha Valler 
23. november, Lelle 

65 
Kalle Sädem 

2. november, Keava 
Natalja Lorvi 

12. november, Lellapere 
Anne Pool 

16. november, Kõrbja 
Ain Ambur 

18. november, Kärpla 
Toivo Saar 

27. november, Kumma 
60

Urve Reimets 
2. november, Eidapere 

Kalju Ellermaa 
18. november, Kalbu 

Sirje Laasma 
22. november, Eidapere 

Ülle Miklas 
29. november, Linnaaluste 

Andrei Boiko 
30. november 

Lisandra Ahnefer 
15.10.2013, Lokuta 

Rebeka Vilu 
15.10.2013, Keava 

Hubert Põllu 
4.10.2013, Lelle 
Kristofer Metsis 

28.09.2013, Kalbu 
Relika Lihatšova 
17.10.2013, Hertu 

Rando Verstin 
6.09.2013, Eidapere 

Elo-Lii Vaabel 
3.11.1979 - 26.09.2013 

Laeste 
Tiiu Pallase 

12.11.1946 - 1.10.2013 
Lelle 

Marve Niitsoo 
1.08.1913 - 8.10.2013 

Valtu-Nurme 
Viktor Parri 

27.01.1931 - 12.10.2013 
Reonda 

Linda Salumaa 
16.02.1943 - 22.10.2013 

Nadalama 
Helle Flaur 

15.03.1944 - 23.10.2013 

Valtu rahvaga teatrisse
28. november – balletiõhtu Estonias (sooduspiletid).
19. detsember – kell 18 muusikal „Arabella“ Ugalas.
19. detsember – komöödia „Augustikuu“ Eesti Draamateatris, peaosas 
Ita Ever.
16. jaanuar – „Saatuse heidikute kuu“ Eesti Draamateatris.
1. veebruar – „Leke“ Eesti Draamateatris.
2. veebruar – kell 16 ooper „Rehepapp“ Vanemuises.
19. veebruar – operett „Savoy ball“ Estonias.
23. veebruar – „Utoopia rannik III “ Vanemuise ja Ugala lavastus 
Estonias.

Info: 5394 1539, Helgi

2.12. kl 18 Rapla keskraamatukogu näitetrupi  esituses R. 
Thomase etendus “Kaheksa armastavat naist”. Pääse 2 eurot, 
klubi saalis.
3.12. kl 18 Kehtna valla mälumängu II voor.
7.12 kl 11-14 Kehtna jõululaat MTK suures saalis.
15.12 kl 15 Kehtna piirkonna eakate jõulupidu klubi saalis.
19.12 kl 11 Kehtna ja Keava piirkonna laste jõulupidu (kutsetega) 
klubi saalis.
28.12 kl 20 aastalõpupidu Keava suures saalis ansambliga PS 
Troika, õhtut juhib Mikk Merekivi, üllatused jne. Pilet 10 eurot 
kuni 10. detsembrini, 11.-25. detsembrini 13 eurot. 
Broneeri koht ja osta pilet juba täna!

 Tel 525 1283 Kersti

* kuusikul Rapla - Märjamaa 
tee ääres on avatud RESPO 
haagiste müügi- ja rendikeskus. Tel 
5887 7330, e-post: info@jarex.ee.
* Ehitusmaterjalid vundamendist 
katuseni. kogu valik projektimüügi 
hindadega. küsi pakkumist ehi-
tusmaterjalid@arcanova.ee. Tel 
489 2782, 489 2781, 5304 1511 
www.arcanova.ee

* Santehnilised tööd, väikesed 
parandus- ja remonditööd, trans-
porditeenus. Telefon 5808 0035.
* Ostan PARIMA HINNAGA seisma-
jäänud kodumasinaid/elektroonikat, 
autoromusid, tsikleid, põllutehnikat, 
rattaid, tööriistu, metalli jne. Trans-
port ja demontaaž TASUTA! Raha 
kohe! Rohkem infot tel 589 47301.

Foto- ja videoteenus. 
Diapositiivide 

skanneerimine ja 
kirjutamine CD-le. 

VHs kassettide 
ümberkirjutamine DVD-le.

Tel 511 7345

EELK Kehtna Peetri kirikus
Pühapäeval, 24. novembril kell 14 igavikupühapäeva jumalatee-
nistus armulauaga.
Jõululaupäeval, 24. detsembril kell 14 jõuluõhtu jumalateenistus.

Keava raamatukogus
II jõulupühal, 26. detsembril kell 11 jõulujumalateenistus armu-
lauaga.

EELK Rapla Maarja-Magdaleena kirikus
Pühapäeviti kell 12 armulauaga jumalateenistus.•	
Laupäeval, 30. novembril kell 17 jõulurahu väljakuulutamine •	
ja advenditule läkitamine Rapla kihelkonna valdadesse, millele 
järgneb tulede süütamine Rapla linna jõulupuul kiriku pargis.
Pühapäeval, 8. detsembril kell 10-15 koguduse käsitööringi •	
korraldatav suur jõulu näitusmüük Rapla pastoraadis, kohal 
vaimuliku kirjastuse Logos müügilett, loteriis iga loos võidab, 
Inglisaalis kohv ja koogid. 
Pühapäeval, 8. detsembril kell 19 Dave Bentoni jõulukontsert •	
(piletitega).
Laupäeval, 14. detsembril kell 19 Rebecca Kontuse jõulukontsert •	
(piletitega).
Kolmapäeval, 18. detsembril kell 18 Raplamaa noortekooride •	
jõulukontsert.

Kehtna klubi sündmused detsembris

1. detsembril kell 13 kutsub lapsi Eva-Maria kunstituba (endises 
kooli kunstiklassis) advendiaja algust tähistama.
9.-22. detsembrini käsitöö näitusmüük raamatukogus. Hea 
võimalus soetada jõulukinke! Avatud raamatukogu lahtiolekuaegadel. 
Käsitöö pakkujad on oodatud!
14. detsembril JÕULUKUU TANTSUPIDU. Tants ja meeleolukas 
õhtu ansamblilt LYCILLE. Pilet 6 eurot, algus kell 20.
15. detsembril Lelle kirikus JÕULUKONTSERT, esineb Vanalinna 
Segakoor. Kellaaeg täpsustub lähiajal.
18. detsembril kell 13 EAKATE JÕULUPIDU.
23. detsembril kell 15 LELLE LASTEAIARÜHMA JÕULUPIDU.

Info tel 5341 9357 Mariina

Lelle rahvamaja teated
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Eidapere
rahvamaja juures 
kell 16.00–17.00

IV kvartalis
12. detsembril

Pangabussi peatus:

Bussist saate nõu pangateenuste 
kohta, tellida ja kätte pangakaardi, 
makseautomaadist oma kontole 
sularaha kanda ja välja võtta, teha 
arvuti abil makseid, avada hoiuseid ja 
sõlmida muid lepinguid.

Tutvuge Pangabussi sõiduplaani 
ning finantsteenuste tingimustega 
aadressil www.swedbank.ee. 
Lisainfot Pangabussi teenuste, 
kellaaegade ja peatuste kohta saate 
24h telefonilt 6 310 310.

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!

Lilled Sinule 
avas 

uksed!
Astu läbi 

omanäoliseimast 
lillepoest Raplas!

Asume Viljandi maantee 112 
(jaama juures A ja O vastas).

•  Lilled
•  Kimbud
•  Pärjad
•  Keraamika
•  3D voodipesu
•  Kingiideed
•  Kinkekotid, kaardid,   
    postmargid

Avatud: kl 10-16
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Külalistemaja 
Varjula 
katab Teie
jõululaua!
Info tel 522 9990 
www.varjula.eu


