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KASULIK TEADA

Nädal Lõppes, teine algas

Eestlane on lahe olla

Kuidas tekib lasteaia järjekord

Sest kogu Eesti (no olgu, mõne erandiga) on
oluliste spordivõistluste ajal naelutatud mõne sinise
ekraani ette. Või vaatavad õhtul kordust.
Sest olümpia ning muude suurvõistluste ajal on
eestlasel kalendris iga päeva peal kirjas, mis ajal
mõni eestlane võistleb, ning ta püüab neid võistlusi
ka jälgida.

Keila linna veebilehe foorumis on
tuntud huvi lasteaia
järjekordade tekkimise ning liikumise
ning samuti lasteaiakoha maksumuse kohta.

Sest olgugi, et vabariigi aastapäeva varjutab juba
mitmendat aastat pingviinide paraadi moe- ja stiiliaplaava, oli paar päeva varem kogu Eesti rahvas
kui üks mees teleka ees ja jälgis Veerpalu kullasõitu.
Ei tahaks uskuda, et Norras mõni külamees suusamedali pärast rakette laskma hakkaks.

Kuidas tekib ning liigub
lasteaia järjekord?
Lapse vanemale on lapse lasteaia valik vaba, kui soovitud
lasteasutuses on vastavas vanuses lastele moodustatud
rühmas vabu kohti. Lasteasutusse võetakse lapsi vastu vanema avalduse alusel, vormikohane avaldus esitatakse
linnavalitsusele. Kui lastasutuse vastavas rühmas puudub
vaba koht, registreeritakse laps
lapsevanema avalduse alusel
lasteasutuse koha järjekorda,
mida peetakse linnavalitsuses
avalduste laekumise järjestuses.
Lasteaiajärjekorda peetakse
avalduste esitamise järjekorras, võttes arvesse ka aega,
millal lapsevanem on avaldanud soovi laps lasteaeda panna
(kaheaastaselt, kolmeaastaselt
jne).
Kui lapsevanem loobub pakutud kohast, pakutakse vabanenud kohta järjekorras järgmisele vanuseliselt rühma
sobivale lapsele.

Sest me ei jälgi ühiselt ja hinge kinni pidades vaid
Veerpalu kullasõitu, vaid ka Saaremetsa võistlust
B-finaalis. Ning oleme õnnelikud mitte vaid medali,
vaid ka seitsmenda ja isegi sealt edasi paikneva
koha üle.
Sest kui Eesti kunagi eurovisiooni lauluvõistluse
võitis, oli see üle-eestiline pidu, olgu see laul ükskõik kui hea või halb. Tervel rahval oli pidu.
Väike rahvas tunneb end ühtsena teistsugustel
hetkedel. Kui keegi meist midagi maailma tasemel
saavutab, tunnevad kõik rõõmu. Olgu tegemist
kasvõi poolfinaali jõudmisega - ei ole küll võit, aga
ikkagi meie oma inimene.
Eestlane on lahe olla. Hoolimata majanduskriisist.
doris matteus
doris@keila.ee

Mille alusel paigutatakse
lapsed lasteaedadesse?
Arvestatakse lapse kohta jär-

jekorras, vanuserühma ning
võimalusel ka lapsevanema eelistust lasteaia osas. Juhul kui
soovitud lasteaias vastavas vanuserühmas vaba kohta ei ole,
pakutakse vanemale esmalt
kohta teistes Keila linna munitsipaallasteaedades.
Kui
üheski neist vaba kohta ei ole,
siis pakutakse koht Rukkilille
lasteaias. Kohast loobumisel
liigub laps järjekorra lõppu.
Kas lasteaiajärjekorras on
võimalik ka tahapoole liikuda?
See võimalus on ainult juhul, kui tegemist on lapsega,
kes ei ole Keila linna elanikeregistris. Teiste omavalitsuste
registris oleva lapse saab vanem küll registreerida Keila
lasteaia koha järjekorda, kuid
nemad paiknevad järjekorras
kõige lõpus.
Seega on võimalik, et kui järjekorda lisandub Keila linna
kodanikest lapsi, siis väljastpoolt linna pärit laps nihkub
järjekorras tahapoole.
Miks laps lasteaia koha
järjekorras ettepoole ei liigu?
Põhjuseks võib olla asjaolu,
et tegemist on alles väikese
lapsega. Näiteks kuni kaheaastastane laps ei pruugigi oma
vanuserühma järjekorras ettepoole liikuda, kuna selles vanuses lastele lasteaiakohti veel
ei pakuta ning järjekord võib
lüheneda vaid laste arvelt, kes
on Keilast ära kolinud.

Keila linna poolt kaetavad kulud Keila
lasteaedades (1. jaanuar 2009):

Lasteaed
Lasteaed
Lasteaed
Lasteaed

Miki		
Sipsik
Vikerkaar
Rukkilill

4
4
3
5

866
261
293
230 (keskmine)

Nädal piltides

Eesti Vabariigi 91. sünnipäeva aktusel esines
Inseneride meeskoor

Foto: valdur vacht

Fotod: Juha Suomijoki
Soomes Huittise linna Lauttaküla koolis
hähistati aktusega Eesti Vabariigi sünnipäeva.
Allikas: Lauttaküla Sanomalehti

Keila nädalaleht

väljaandja: sa keila leht
Keskväljak 11
leht@keila.ee
tel 6 588 569

Keila vastlapäev tankimäel möödus rahvarohkelt
vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Fotod: valdur vacht

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada
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Lisaks Mart Laarile ja Mihkel Rauale
tõi külalispäev kooli ka teisi õpetajaid

Esmaspäeval, 23.
veebruaril andsid
algatuse „Tagasi
kooli 2009“ raames
Keila koolis teiste
külalisõpetajate
hulgas tundi ka
Mart Laar ning
Mihkel Raud, kes
rääkisid avalikust
haldusest ja riigikaitsest ning kirjandusest.
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Lisaks neile andsid Keila
Gümnaasiumis tunde ka mitmed kooli vilistlased. Uurisime neilt, millise sõnumiga nad
läksid esmaspäeval kooli, kuidas oli õpetajana klassi ees
seista ning mida nad arvavad,
mis peaks koolis teistmoodi
olema.
A4 Kinnisvara maakleri ja
atesteeritud kindlustusagendi,
üritustel õhtujuhi, paljude loodavate ettevõtete nõustaja
ning Keila SOS Noortekodu
kasvatajana tegutsev Meelis
Kukk rääkis õpilastele ettevõtlusest.
„Rääkisin ettevõtlusest. Kui

oled noor ja vähegi riskialdis,
siis üldiselt pole ju noorel inimesel midagi kaotada, terve
elu alles ees. Tihti tegeleme ettevõtlusega, ise sellele mõtlemata. On see siis koolilehe toimetamine ja juhtimine või
võistlustel meeskonna kapten
olemine.
Tunne oli üsna hea ja mugav, kuna olen olnud mitmetel
konverentsil, koolituspäevadel
ja üritustel koolitaja ja/või
päevajuht. Kahjuks sai tund
ootamatult kiirelt läbi. Rõõm
oli näha noortel sära silmis
ning mõnedel ettevõtlus- ja ettevõtmistahet.
Minu meelest peaks olema
rohkem taolisi päevi või nooremaid õpetajaid, et noor
mõistaks ja saaks aru, miks ja
milleks on vaja õppida, millal,
kus ja kuidas koolitarkust ära
saab kasutada.„
IT alal töötava ning igapäevaselt kasutajatele võimalikult
häid, mugavaid ja kindlaid IT
lahendusi pakkuv Piret Hanson rääkis õpilastele IT valdkonnas.
„Üritasin kõigutada arvamust, et IT alal töötavad ainult
pika patsiga arvutifriigist poisid, kes istuvad terve päev, silmad arvutis, ning programmeerivad. Tegelikult on asi

Mis meelde jäi?

Mihkel Raud

Foto: doris matteus

palju roosilisem ning IT pakub
põnevat ja tasuvat tööd igasugustele inimtüüpidele.
Õpetajana klassi ees seista
oli omaette elamus! Õpilased
olid väga täiskasvanulikud
ning kuulasid huviga.
Arvan, et õppekavades on
väga palju aineid ja teemasid,
mis on juba oma aja ära elanud
ning need oleks vaja väga kriitiliselt üle vaadata. Lastele, pigem noortele, võiks tuua kooliellu rohkem praktilist elu
ning vaheldusrikkust. Kool ei
pea olema igav, et midagi õpetada!“
Tartu Ülikoolis õigusteaduse tundengi Erki Felsi 3 tundi
käsitlesid avalikku esinemist.
„Tahtsin õpilastega jagada

mõtteid, milline võiks olla
edukas esinemine auditooriumi ees. Minu peamine eesmärk
– et ei alahinnataks jõudu, mis
peitub sõnas.
Nagu eelmistel kordadel
klassi ees seistes , nii ka nüüd:
jäin väga rahule. Kõige suurem
kompliment ongi see, kui näed
enda vastas istumas sõbralike
silmadega noori inimesi, kes
sind huviga kuulavad.
Vähem fakte, rohkem elust
leitud lugusid. Suurem rõhk
kirjandusele ja lugemisele.
Koolipäevad ei peaks venima
kaheksandale tunnile. Taas
võiks mõelda, kas meie ühiskonnale poleks kasulik, kui õppekavasse ilmuks eetikaõpetus.“

11. klassi õpilane Kätlin
Vaisma:
Esmaspäeval käis meil
ettevõtluse tunnis rääkimas
Meelis Kukk ning nii kui ta
ruumi sisse astus, oli aru
saada, et tegemist on vaba
suhtlejaga, mitte mingi
tavapärase kontorirotiga.
Kindlasti lisas mugavat õhkkonda ka see, et Meelis oli
Keila Gümnaasiumi vilistlane ning meiega samas koolis käinud. Paljudele oli ta
nägu tuttav ning natukese
aja pärast selgus, et tema
oli üks koolilehe algatajaid,
mis tegutseb tänaseni edukalt meie koolis.
Peamiselt rääkis Meelis
sellest, kuidas leidis tee oma
ettevõtte asutamiseni, ning
kooli kõrvalt töötamisest,
mis sellele palju kaasa aitas.
Meelis Kukk on elav
näide sellest, et edukas ettevõtja ei pea olema klassi
priimus ning kõige tähtsamad pole hinded, vaid hea
ärivaist ja suhtlemisoskus,
mille abil luua tihe suhtlusvõrgustik.
Meelde jäi mõte, et
ettevõtte loomisel ei maksa
karta riske, mõistuse piires
muidugi, sest kaotada pole
ju praktiliselt midagi.

Lõika puid õigesti
Varsti tervitame kevadet ja oleme
taas vaimustunult valmis aias toitu
kasvatama. Kevade hakul alustame
aias viljapuude lõikamisega. Oluline on
puid lõigata õigel ajal ja õigesti, kuna
lõikusest oleneb puu saagikus, eluiga
ja tervis.
Alustada võib kohe, kui suured miinuskraadid on minevik, lühiajaline hiliskülm enam liiga ei tee. Pakasega ei saa
lõigata seetõttu, et külmunud okstesse
tekivad kergesti lõhed. Eriti varmas tasub olla luuviljalistega, sest nemad on
oma varajase mahlajooksu tõttu väga
kapriissed. Õunapuuga on kevadel aega
kuni pungade puhkemiseni. Suvel võib
õunapuud pügada alates jaanipäevast
kuni oktoobrini rannikualadel, sisemaal
tuleb lõikamine lõpetada augustis, et
puu saaks talveks valmistuda. Suvine
lõikus ei tekita vesivõsusid, kevadine ja

sügisene aga toodab neid ohtralt.
Muret teevad kondistatud õunapuud ja peale tugevat lõikust vesivõsude kasvama jätmine. Tugev lõikus
on eelkõige kole vaadata, aga võib õunapuule ka saatuslikuks saada. Tugev
tagasilõikus, kui see on õigesti tehtud,
puud ei kahjusta. Küll aga kevadel, kui
ere päike puid ja põõsaid paitab, on
eelmisel aastal noorendatud õunapuu
tüvi ootamatult kaitseta ja ere päike
võib puud oluliselt kahjustada, mille
tagajärjel võib puu paari aasta jooksul
isegi kuivada. Seetõttu on vajalik tüve
valgendamine või katmine.
Vesivõsud tuleb alati peale kevadist lõikust ära murda ja vajalikud oksaks suunata. Seda mittetehes kordate
tugevat lõikust aastate pärast ja ilusa
võra tekkimine on taas edasi lükatud.

Muret teeb ka igaks juhuks liiga pikkade lõikekohtade jätmine. Tüügas on
nagu käsn, mis kogub niiskust ja selle
tagajärjel aja jooksul pehkib ning mädaneb muutudes huumuseks ehk mullaks. Tüügaste kaudu lähevad puu sisse
ka seenhaigused ja puu võib kahjustuda
juurteni. Oks tuleb saagida tüve ligidalt.
Suurem lõikekoht katta puupalsamiga,
mis on olulisem suvise lõikuse korral
kui on soe ja niiske ning haigustekitajad
liikvel. Peenemad oksad lõigata tagasi
külgoksani või pungani. Niimoodi toimides kasvatab puu lõikekoha korralikult
kinni.
Kui metsloomad või raske sulalumi
on puutüvesid ja oksi kahjustanud, tuleb näritud või murdunud koht siledaks
lõigata terava sae või oksakääridega.
Palsamiga katmine pole kevadel hädavajalik. Olulisem on terava lõikeriistaga

kahjustatud koht puhtaks lõigata. Samamoodi toimida kui trimmer on puu
tüvele viga teinud. Kahjustatud kohad
ja kuivanud oksad võib parandada ja
ära lõigata olenemata aastaajast.
Oluline on oma aeda kaitsta taimehaiguste leviku ja aiakahjurite eest.
Peame olema ise hoolsad, et aed ei
umbrohtuks, hoidma puud ja põõsad
lõikusega vormis, andma neile süüa,
st väetama mõõdukalt ja õppima oma
taimi tundma. Kui taim on ise piisavalt
elujõuline, ei saa talle ükski haigus ega
kahjur ligi.
Ennetamine ja profülaktiline pritsimine ei ole kunagi liiast. Ka pai kulub
puule marjaks ära.
Piret Pihtjõe
aednik-aiakujundaja
Virkuse Maastikukujundus
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Lühidalt
Harju maakonna aukodanik on Eri Klas
Harju Maakonna aukodanikuks nimetati ja vapimärgi nr. 1
omanikuks saab Eri Klas.
Eri Klas on esimene isik, kes
on nimetatud Harju maakonna aukodanikuks. Vapimärgi,
mis kannab numbrit 1, annab
maavanem Värner Lootsmann
vastsele aukodanikule üle Harjumaa teatripäeval, 1. aprillil,
rahvusooperis „Estonia“.
Eri Klas on rahvusvaheliselt tunnustatud dirigent, kes
on juhatanud enam kui sadat
sümfooniaorkestrit
rohkem
kui neljakümnelt maalt. Samuti kannab Eri Klas hoolt Eesti
kultuuri käekäigu pärast, olles Eesti Rahvuskultuuri Fondi
esimees. Missioonina on ta
ka UNICEF-i Hea Tahte saadik. Maavanem nimetab Harju
maakonna aukodanikuks ning
autasustab vapimärgiga isikuid
Harju maakonnale või Eesti
Vabariigile osutatud eriliste
teenete eest. Aukodaniku kandidaadid esitab maavanemale
vastav komisjon.
Harju Maavalitsus

Algab vastuvõtt Keila
Algkooli I klassi
Sügisel Keila Algkooli minevate laste vastuvõtt algab
9.märtsil.
Traditsiooniliselt
avatakse lisaks tavaõppeklassidele
muusika süvaõppe-, tantsu- ja
tasandusklass. Muusika süvaõppeklassi ja tantsuklassi soovijatele toimuvad katsed.
Lapsevanemaid oodatakse
kooli koos isikut tõendava dokumendi ja lapse sünnitunnistusega. Neil, kes ei ole Keilasse
sissekirjutatud palutakse kaasa
võtta rahvastikuregistri väljavõte elukoha kohta. Registreerumislehe leiavad lapsevanemad
Keila Algkooli või Keila Hariduse Sihtasutuse kodulehelt.
Infokoosolek I klassi minevatele lapsevanematele toimub 5.
märtsil kell 18.00 Keila Algkooli
saalis.
Täiendav info:
Keila Algkool www.algkool@
keila.edu.ee
Keila Hariduse Sihtasutus
www.keilaharidus.ee

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

99.-

11.01- 13.01

79.50 kr/kg

18.90

21.90
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Keila linn maksab huvitegevuse Сегодня в номере
toetust 646 noorele
venekeelne veerg

Keila linnavalitsus otsustas maksta 2009. a esimesel
poolaastal noorte huvitegevuse toetust kokku 1 747 900
krooni. Sellega toetatakse 646
Keila noore huvitegevust 26
MTÜ ja FIE juures. Allpool
on toodud määratud pearaha
summa ning antud tegevusega hõivatud Keila noorte arv
taotluse esitanud FIEde ning
MTÜde lõikes.
Toetust arvestatakse pearahana, mis kantakse üle taotlejale (MTÜ, FIE) tegevuskulude
katteks. Pearaha suurus sõltub
noore treeningkoormusest ja

vanusest. Kui lapsevanemat
huvitab, kuidas spordiklubi
või kultuuriorganisatsioon kasutab tema lapse pearaha, siis
tuleb informatsiooni saamiseks pöörduda spordiklubi või
kultuuriorganisatsiooni poole.
Keila Linnavolikogu 28.oktoobri 2008.a. määrusega nr.18
„Keila linna eelarvest noorte
huvitegevuse toetamise kord“
saab lähemalt tutvuda Keila
linna kodulehel alajaotuses
LINNAKODANIK – SPORT –
ÕIGUSAKTID.
Keila Linnavalitsus

Plaanis on
kümne alajaama remont
Eesti Energia OÜ Jaotusvõrk andmetel on Keilas toimunud suured elektrikatkestused põhjustanud alajaama
rike või maakaabli lõhkumine
kooskõlastamata kaevetöö käigus.
Kahe viimase suurema
elektrikatkestuse 13. ja 14.
jaanuaril põhjustas OÜ jaotusvõrgule kuuluva alajaama rike.
Ühel korral põhjustas elektrienergia tarne katkestuse kliendile kuuluva alajaama rike ning
koguni neljal korral kõrgepinge maakaabli lõhkumine koos-

kõlastamata kaevetöö käigus,
kinnitas Keila linnavalitsuse
arupärimisele vastates OÜ Jaotusvõrk käiduosakonna Põhja
piirkonna juht Marti Laidre.
Elektrivarustuse parandamiseks on Marti Laidre sõnul
planeeritud 2009. aastal kümne alajaama remont. Samas tõdes Laidre, et suureks probleemiks on kujunenud maakaabli
lõhkumine kooskõlastamata
kaevetööde käigus. Laidre vabandas ettevõtte nimel elektrikatkestustest
põhjustatud
ebamugavuste pärast.

Noorte huvitegevuse toetus Keilas
Keila
Toetus 1. poolnoorte arv aastal (kr)
Kergejõustikuklubi Tipp			
63
206 000
MTÜ Lääne-Harju spordiklubi ( korvpall)
116
382 000
Spordiklubi Real ( jalgpall)			
5
7 000
MTÜ Keila JK ( jalgpall)			
69
199 000
Spordiklubi Triumf ( iluvõimlemine)
28
71 000
Spordiklubi Keila Swimclub ( ujumine)
83
186 000
Keila Võrkpalliklubi			
20
77 000
Võimlemisklubi Sistrum			
37
107 000
MTÜ Spordiklubi TC 2000 ( tennis)		
7
8 500
Keila Suusaklubi				
11
40 000
Siili Palliklubi ( korvpall)			
1
1 300
Spordiklubi Marcus ( korvpall)		
11
31 500
MTÜ Keila Ujumisklubi Delfiin		
50
133 000
Tondi Ratsaspordiklubi			
2
1 500
Keila Maleklubi				
6
13 000
Keila Laskespordiklubi			
8
30 000
Spordiklubi Ookami ( judo)		
25
84 000
MTÜ Keila Saalihokiklubi			
15
51 000
Tantsuklubi Viva				
18
26 800
MTÜ Revalia Tantsukool			
2
2 100
MTÜ Loomekoda			
20
20 200
FIE Sirje Rannamets			
36
55 300
Sally Stuudio MTÜ			
1
1 300
Haridus- ja kultuuriselts Läte		
5
4 400
MTÜ Urban Style			
6
8 000
FIE Maie Klesment			
1
1 000
Kokku					
646
1 747 900

MTÜ, FIE

Keila Linnavolikogus
Harku valla üldplaneeringu kooskõlastamine
Keila
Linnavolikogu
kooskõlastas 17.veebruaril
2009.a. otsusega nr 6 Harku
valla üldplaneeringu tingimustel, et enne
üldplaneeringu
kehtestamist
on
kõikidel
üldplaneeringu joonistel
Harku valla ja Keila linna vaheline
halduspiir
õiges
asukohas vastavalt
kinnistusregistrisse kantud katastriüksuste piiridele ja

üldplaneeringu seletuskirja
osa 2.22. “Muudatus administratiivpiiris” on korrigeeritud ja täpsustatud.

Krimiuudised

timo suslov

KEILA VANEMKONSTAABEL

Kokku registreeriti nädala
jooksul Keila linnas 33 sündmust, millest 1 oli Liikluseeskirja
rikkumine. Õnneks saame öelda, et sellel nädalal ei tabatud
ühtegi joobes juhti. Loodame,
et selline käitumine jätkub ka
edaspidi. Keilas registreeriti
üks kuritegu ja peeti kinni kaks
pisivarast.
Kahjuks peab tõdema, et
jätkuvalt on suur probleem on
alaealised, kes tarbivad alkoholi, suitsetavad või veel hirmsam - tarvitavad narkootikume.

Keila linnas tabati kolm alaealist tarvitamas tubakatoodet,
üks alaealine tabati tarvitamas
alkoholi ja kaks alaealist toimetati ekspertiisi narkootilise
aine tarvitamise kahtlusega.
Lisaks sellele fikseeriti alkoholi
ostmine täiskasvanu poolt, mis
poe nurga taga anti alaealiste
laste kätte. Alaealiste laste alkoholi tarvitamine ei ole ainult
Keila probleem vaid kogu Eesti
ning siin peavad kodutöö tegema eelkõige lapsevanemad.
Kuid ostmine alaealistele alkoholi või tubakatoodet on väga
taunimisväärt ning seadusega
keelatud. Sellise teo eest ootab
täiskasvanut kuni 300 trahviühikut ehk kuni 18 000 krooni
trahvi. Mõelge, enne kui midagi
sellist teete. Politsei kavatseb
kindlasti sellel silma peal hoida
ja karistada sellise teo eest.
Hea on tõdeda, et Keila Sel-

veri juures on liiklejad hakanud
harjuma
liikluskorraldusega.
Sellel nädalal koostati vaid üks
protokoll Keila Selveri sissesõidu juures, kus on sissesõitu
keelav märk.
Keilas on viimasel ajal probleemiks nooremapoolne meeskodanik, kes mööduvaid naisterahvaid näpistab. Sellise isiku
käitumisest on politsei saanud
teateid kolmel korral. Avaldajad
on andnud isiku kirjelduse ning
politsei teeb kõik endast oleneva, et isik saaks tabatud. Samas palub politsei kõigil, kellel
selline intsident juhtub, sellest
koheselt teatada politsei lühinumbril 110.
Endiselt pöörab politsei suuremat tähelepanu sõiduki tehnilise seisukorra kontrollimisele ning tuletab autojuhtidele
meelde, et talvistes tingimustes
tuleb hoida auto tuled, klaasid

(mis on eelkõige liiklusohutuse
seisukohalt väga tähtsad) ja registreerimismärk puhtana.
Jätkuvalt palun inimestel
koheselt helistada telefonil 110
kui Te märkate linnas magavat
või tasakaalu kaotavat alkoholijoobes isikut, sest ilmad on kohati väga külmad ning kergesti
võib tekkida alajahtumine.
Ilusat talve jätku ja ohutut
liiklemist

g4s
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17. veebruaril kell 19-21
ärandati Tervisekeskuse juurest sõiduauto Toyota registreerimisnumbriga
420MLF.
Info edastati politseile.
19. vebruaril kell 18.45 Noortekeskuse õues noored
kaklevad. Asi lahendatud, teavitatud noortekeskuse töötajat.

Вручены премии за
заслуги
в
области
культуры
На состоявшемся 23
февраля торжественном
собрании, посвященном
91-й годовщине независимости Эстонской республики, мэр города Т.
Мыйстус и председатель
комиссии по вопросам
культуры и образования
городского собрания Т.
Тамкиви вручили премии
по культуре 2009 года.
Лауреатами премии стали
Х.Перенс, Т.Ялакас и
С.Раннаметс. (стр. 5)

«Снова
в
школу
2009»
В понедельник, 23 февраля, в рамках проекта
«Снова в школу 2009»
уроки в Кейлаской гимназии проводили Март
Лаар, известный политик,
историк и член Рийгикогу, и музыкант, писатель
и телеведущий Михкель
Рауд. (стр. 3)
Назначены
пособия, поддерживающие
занятия по интересам
для молодежи
Ходатайства для получения пособий в мэрию
представили 26 недоходных объединений и отдельных лиц, занимающихся соответствующей
деятельностью. Всего ходатайства охватывают занятия по интересам 646
человек. Согласно указу
№ 28 городского собрания, принятому 28 октября 2008 года, на поддержку
занятий
по
интересам в бюджете выделено 1 747 900 крон.
(стр. 4)
День открытых дверей в Кейлаской гимназии
Во вторник, 3-го марта,
Кейлаская гимназия приглашает родителей посетить уроки их детей. После урока можно будет
побеседовать с учителями. С расписанием уроков
можно познакомиться на
школьной веб-странице
www.keila.edu.ee. В 17.00
начнется инфочас для будущих десятиклассников
и их родителей. А в 18.00
у всех желающих будет
возможность
принять
участие в семинаре психолога Т.Листер «Как общаться с мальчиками?»
(стр. 5)
Запланирован
ремонт десяти подстанций
По данным распреде-

лительной сети «Ээсти
Энергия» проблемы с
электроснабжением в городе связаны с различными неполадками в работе подстанций, а также
в связи с повреждениями
кабеля во время проведения земляных работ. По
словам руководителя Северного отдела «Ээсти
Энергия» М.Лайдре, в течение 2009 года запланирован ремонт 10 подстанций. М.Лайдре принес
свои извинения жителям
города за доставленные
неудобства в связи с авариями на подстанциях.
(стр. 4)
День открытых дверей в частной школе
«Ляте»
6 марта в частной школе «Ляте» состоится день
открытых дверей. В программе мероприятия выставка работ учащихся,
знакомство со школой,
концерт и лекция для родителей с последующим
обсуждением «Что такое
вальдорф-педагогика?».
Начало мероприятия в
15.00. Адрес школы: ул.
Крууза, 23. (стр. 5)
Деревья
обрезать
надо правильно!
Одной из первых весенних работ в саду является
обрезка деревьев. Здесь
важно помнить о том, что
деревья нужно обрезать в
правильное время. Начинать обрезку можно после
того, как спадут морозы,
обычные же для весны
ночные заморозки уже не
принесут вреда. Яблони
можно обрезать до того
момента, пока не распустились почки. Более подробно о правилах обрезки
деревьев в сегодняшнем
номере городской газете!
(стр. 3)
Новое в работе городского молодежного центра
В начавшемся 2009
году произошло много изменений в работе молодежного центра. Начали
работать новые кружки –
драматический и кружок
рукоделия. Кроме этого, у
молодежного центра теперь новая веб-страница,
на которой можно найти
самую разнообразную информацию, начиная от
новостей и заканчивая
фото-галереей.
Адрес
страницы остался прежним:
www.
keilanoortekeskus.ee . (стр.
6)
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Lühidalt

Kes on 2009. aasta Keila
kultuuripreemia saajad
23.veebruaril toimunud Eesti Vabariigi
91.aastapäeva aktusel Keila Kultuurikeskuses andsid linnapea Tanel Mõistus ja
kultuurikomisjoni esimees Tarmo Tamkivi
üle Keila linna 2009.aasta kultuuripreemiad. Selle aasta kultuuripreemia laureaadid on Tiiu Jalakas, Sirje Rannamets
ning Helle Perens.
kadi kroon
KROON@KEILA.EE

Esitasime
laureaatidele
järgmised küsimused:
1. Mida kultuuripreemia
Teie jaoks tähendab?
2. Mida ise tõstaksite esile
oma tegemisetest?

3. Mis on Teie enda arvates
suurim saavutus?
4. Nagu öeldakse, preemia
omistatakse nendele, kes teevad rohkem kui neilt oodatakse. Mis ajendab Teid tegutsema? Kas on peas juba uued
mõtted küpsemas?

Foto: valdur vacht

Sirje Rannamets
1. Kõigepealt tänan kõiki minu esitlejaid ja toetajaid
kultuuripreemia
saamisel.
Kultuuripreemia
tähendab
tunnustust tehtud töö eest, et
pole asjatult tegutsetud, pingutusi on märgatud ja hinnatud. Innustab edasi töötama.
Rõõmustab, et just minu väikesed ja suured õpilased koos
teiste
koostööpartneritega
esitasid mind kultuuripreemia
kanditaadiks.
2. Minu tegemistes on
tähtsaimal kohal inimene:
olgu ta laps, nooruk või täiskasvanud kunstihuviline. Inimesed, kes tulevad kunstiga
tegelema, kellel on tahtmist
ja energiat loominguliseks tegevuseks. Soovin aidata neil
avaneda, julgustades neid endi
mõtteid, tundeid, ideid valama
sobiva materjali ja tehnika abil
loomingusse.
3. Suurimaks saavutuseks
pean kunstihuvi äratamist ja
hoidmist ning kunsti õpilaste
omaloomingu tutvustamist nii
Keilas kui ka väljaspool kodulinna. Kunstiringis Sirlett on
tekkinud järjepidevus, on palju

tahtjaid ringidesse. Nüüd on
õpilaste seas juba endiste õpilaste lapsed. Või toovad lapsed
ringidesse oma vanemaid, vanavanemaid.
Olen alati huvitunud kunstist. Juba lasteaias soovitas
kasvataja panna mind kunstiringi. Sellest on kujunenud nii
hobi kui ka töö. See on nii õnn
kui õnnetus.
Hobiga tegelemiseks ei
olegi ju muid ajendeid vaja,
kui et ainult huvi asja vastu
ja tahtmist seda huvi teistega
jagada. Kõik ringiliikmed ise
innustavad mind oma ideede
ja mõttevälgatustega pidevalt
ennast täiendama. Samas võtab kogu töö- ja vaba aja ning
jätkub unenägudes.
4. Tulevikus ootavad mitmed uued huvitavad projektid. Tehnika areng esitab uusi
väljakutseid: nii palju on uut,
mida õppida ja edasi anda. Et
säiliks kunstihuvi ja traditsioon Keilas.
Kunstiga tegelemine on
rahustav ja aitab rasketel aegadel. Soovin kõigile päikest ja
rõõmu südamesse.

Kutse koolitusele: kuidas suhelda poistega?

Tiiu Jalakas
1.Eelkõige on kultuuripreemia tunnustus, et mind ja
minu tegemisi on märgatud.
Preemiani ei jõua kindlasti
üksi, minu puhul on olnud
hästi tugev pere ja töökaaslaste toetus, samuti on kaasa
tegevad olnud kõik ringides
osalejad, nii sotsiaalkeskuse,
noortekeskuse kui ka kultuurikeskuse ringedes. Nii et suur
aitäh neile kõigile!
2. Tegelikult olin ma nii
ähmi täis, et ma isegi ei kuulnud, mida Tarmo Tamkivi ette
luges. Hirmus kaua luges ja
ma ei kuulnud ühtki sõna! Ma
tahaksin väga teada, mida siis
kirjutati...
Ise arvan, et hästi oluline
on, et inimesteni jõuaks info,
kus mida toimub ja kas ka
nendel on võimalik kuidagi
toimuvast osa saada. Samuti
on oluline näidata seda, mida
ise tehtud on. Pole ju mingit
kasu sellest, kui sa oskad ja
tead, aga teised keegi seda ei
tea. Mulle meeldib väga näituseid korraldada, ma arvan, et
iga- aastaste sotsiaalkeskuse
ringide ülevaatenäituste korraldamine ongi suurim saavutus. Aga näituseid ei saaks
jälle korraldada, kui ringides
ei käiks inimesi. Meie ringides
osalejad teevad väga lahedaid
asju ja ringide juhendajad on
väga loomingulised inimesed.
Senini jätkub näitusekülastajaid, kes tulevad näitusele ja
on positiivselt üllatunud, et
polegi ainult sokid-kindad.
Ja noorteka loovusringi suvised loovuslaagrid on ka vahvad, see on suuresti muidugi
laste enda teha, kas laager läheb asja ette või mitte.
3. Ma arvan, et nende tegemistega on nii, et teen oma
väikesi asju nii hästi kui oskan, ja muudkui teen ja teen,
kuni lõpuks ongi kokku suur
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asi. Preemia saamine ei ole
olnud ju eesmärgiks. Ma olen
õnnelik inimene, sest minu
töö ja hobi on väga lähedalt
seotud. Ja töö on selline, mis
teeb rõõmu. Kõlab võib-olla
trafaretselt, aga mulle minu
töö meeldib. Äkki see ongi saladuse võti – tee ainult meeldivaid asju.
Tegutsema paneb inimeste siiras rõõm enda loodu üle
ning positiivne tagasiside sinu
mõtetele ja ideedele, kaaslaste
toetus ja siiras huvi sinu toimetamiste vastu, see, et sa ei
tunne ennast üksi tõmblemas,
vaid, et ”asi läheb veel kellelegi korda”. Tibake heas mõttes
lapsemeelsust ja mängulusti
peab ka olema, ja hea sõber,
kes ära kuulab, kui endal ”juhe
koos” või kõik ei tulnud just
nii välja nagu plaanitud.
4. Mõtetega on nii, et need
on olemas jah. Kelle jaoks
uued, kes juba teavad. Märksõna on KOOSTÖÖ – erinevate
asutuste, erinevate sihtgruppide vahel.
Üks suur mõte, mida ma
juba pikemat aega mõtlen(ja
mitte ainult ei mõtle, vaid

mõni ürtitus on ka juba olnud), on põlvkondade vahelise sidususe mõte. Sotsiaalkeskuses on pensionärid ja
noortekeskuses on noored, et
teeks midagi koos. Paar aastat
tagasi andsid noorte ansamblid pensionäridele kontserdi,
mõlemalt poolt oli positiivne
tagasiside. Eelmisel hooajal oli
Noortekas üleval taaskasutuse
teemaline ühisnäitus.
Lähim projekt on ”Meeter
vaipa oma kätega”. Kuna märtsikuus saab kangastelgedel
kudumise ring 45-aastaseks,
siis otsustasime ringi juubelit
tähistada erilisel moel: noortekeskuses saab alates 10.märtsist vaadata kaltsuvaiba näitust, 12.märstil on töötuba,
kus pensionärid õpetavad
vaiba kudumiseks materjalide
ettevalmistamist ning koolivaheaja nädalal, 16.-20.märts,
saavad noored soovi korral
kangastelgedel kududa endale
väikese kaltsuvaiba.
Koos tegutsedes on üksteist
lihtsam mõista, läbi ühise tegevuse leitakse ühine keel.
Ehk polegi noored nii hukas ja
vanakesed nii mõistmatud.

Helle Perens
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1. Paneb mõtlema, et mis on
siis ikkagi juhtunud, et mina.
Aga Aarne Üksküla jälgedes ka
ei tahtnud käia.
2. Suurimaks saavutuseks
pean seda, et mul ei tule enam

pähe esitada küsimust: mis
aastal on ehitatud üks või teine kirik. Oli aeg, mil ma seda
tegin.
3. Tegutsema ajendab järjest suurenev huvi oma teema
“Paekihtide ehituslike omaduste hindamine” vastu. Kõik
maakonnad ja linnad on läbi
käidud ja olulisematele paeehitistele pilk heidetud. Tore
on ka see, et leiduab neid, kes
mu kogemusi vajavad. Õpetan
mitmendat aastat EKA muinsuskaitse ja restaureerimise
osakonnas tudengeid, kes on
väga tublid ja teevad juba vahet Lasnamäe lubjakivi, Kaarma dolomiidi, Orgita dolomii-
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di ja Vasalemma “marmori”
vahel. Jõudu annab ka tsitaat,
mille Jüri Tuulik on kirjutanud Kuressaare lossi kohta:
“...päevadega, pikamisi hakkasin ma vahet tegema lihtsa
lubjakivi, heleda dolomiidi ja
tolmsinise mergli vahel. Siis
hakkasin ma ära mõistatama
kivisid, mis lossi seina laotud.
Vaatasin ja kobasin kamakaid,
võrdlesin kõrvuti laotud tahkusid. Lõpuks ei eksinud ma
enam kunagi ja see tegi mulle
millegipärast ütlemata suurt
rõõmu..”
4. Ma ei ole suur tulevikuplaanide tegija. Homne päev
kasvab eilsest ja tänasest välja

3. märtsil toimub Keila Gümnaasiumi lahtiste uste päeva
raames psühholoog Tiia Listeri
koolitus lastevanematele, kus
õpetatakse mõistma poisse.
Tiia Lister on viimased viis
aastat psühholoogina püüdnud
aidata poisse, kellel on erinevad
probleemid ja vääritimõistmised koolis või kodus. Tema töö
sisuks on olla tõlgiks - kuulata
poisse, siis rääkida õpetajatega
koolitustel ja lapsevanematega
nende poegade muredest.
Tiia Listeri sõnul on ta emana samuti seisnud probleemide
ees, kui tema poeg oli murdeealine. Ta on olnud ka probleemidega poiste klassi õpetaja.
Tänaseks on ta õnnelik, et hoolimata tema paljudest vigadest
emana, on tema pojast saanud
tubli isa, kelle poeg on kohe
saamas teismeliseks.
Tema missiooniks on pakkuda oma teadmisi noorematele
emadele-isadele ja õpetajatele, kes võiksid praegu olla targemad, kui nende vanemad ja
õpetajad. Pealegi ei tohi tema
sõnul jätkuda poiste haridustee katkemine selliselt, nagu on
see toimunud viimastel aastakümnetel. Eesti vajab tublisid ja
haritud mehi!
Koolitus algab 3. märtsil kell
18.00 ja lõpeb kell 19.30. Koolitus toimub Keila Gümnsaasiumi aulas ja on tasuta. Täiendav info koolitaja kohta: www.
ellu.ee
Keila Hariduse Sihtasutus
www.keilaharidus.ee

Avatud uste päev
Erakoolis Läte
Reedel, 6. märtsil on toimub
avatud uste päev Erakoolis
Läte.
Kavas:
15.00-18.00 Avatud laste loomingu näitus ja kohvik
15.15 Tutvustav ringkäik koolimajas I
15.30 – 17.00 Käsitöötuba „Vill
ja vaha”
17.00 – 17.30 Erakool Läte I klassi õpilaste kontsert
17.45 Tutvustav ringkäik koolimajas II
18.00-19.30 Loeng ja vestlusring lastevanematele „Mis on
waldorfkool ja -pedagoogika?”
Erakool Läte on üldhariduskool, mille õppetöö aluseks
on waldorfpedagoogika. Kool
avas uksed 1.septembril 2008
esimese klassiga ning hakkab
loomulikul teel igal aastal ühe
klassikomplekti võrra suuremaks kasvama.
Erakool Läte tegutseb Keilas Rukkilille lasteaia ruumes,
aadressil Kruusa tn.23.
Läte koolipere

6

Vaba aeg

Reede, 27.02.2008 • Nr 8 (67)

sport

Tauri Tikerpe oli edukas
Skandinaavia karikaetapil
ivo lindus

KEILA SUUSAKLUBI

Keilakate suusatamislippu
hoiab kõrgel Keila Suusaklubi õpilane Tauri Tikerpe, kes
enne Rootsi-sõitu nädala ka
koduradadel treenis. Tauri
plaanidesse sobisid käimasoleval treeningperioodil hästi
Keila suusaraja profiilid.
Käimasoleval hooajal tõhusa arenguhüppe teinud Tauri
täitis Ulricehamnis toimunud
vabatehnika võistlusel esmakordselt FIS normi, et edaspidi
saada maailmakarika etappidele - kui mitte varem, siis tulevase talve Otepää maailmakarika etapi starti juba kindlasti.
Hooajaks põhja ladumist
alustas Tauri laagriga Austrias
Ramsau liustikel kesksuvisel
lumel juba jaanipäeva paiku,
teine kolmenädalane raske
mäestikulaager Ramsaus toimus oktoobris ja peale paarinädalast Otepää asfaltradade
mõõtmist sõitis Tauri novembri alguses, nagu viimastel hooaegadel tavaks saanud, esimese
lume laagrisse Põhja –Soome
Olosele. Sellise hea treenituse pealt eesti lumele tulles
on läinud igati ootuspäraselt
– tänaseks, kui pool hooaega
möödas, troonib Tauri Eestis
populaarse noorte suusasarja
edetabeli esimesel real ja ees
ootavad just tema lemmikdistantsid uisutehnikas, nii et
pöidlad pihku, sealt on midagi
ilusat tulemas!
Vaatamata noorele eale juba
paljudes maailma suusakeskustes radu tallanud Tauri selle üle ei imesta, miks ümberkaudsed inimesed järjest enam

Keila suusapäevad
2009

Havanna auhindadele said
lõpuprotokollis nime kirja
99 võistlejat. Päeva parima
aja sõitis välja viimasel ajal
Eesti koondise määrdemehena tuntust kogunud Peep
Koidu, keilakate parimana
lõpetas 30 kilomeetri distantsi Tauri Tikerpe, kes oli
ka oma vanuseklassi kiireim. Naiste seast oli parim
Terje Odamus Sauelt.
Poisid 10a 0.5 km
1. Remy Tambur Padise RSK
1.54,9
2. Kristopher Piht keila
2.36,1
3. Rasmus Anier 2.50,1
Neiud 10a 0.5 km
1. Ketrin Kastehein 1.44,5
2. Renata Kiilberg Keila
SUKL 5.51,6
3. Kätri Kiilberg Keila SUKL
6.20,4
Poisid 12a 20 km
1. RagnaTeas r Saue SUKL
1.23.54,0
2. Kaspar Eduvald Padise
RSK 1.41.52,7
3. Rain-Eerik Anier 1.41.05,9
Neiud 12a 20 km
1. Brita Liivamaa Laagri Kool
1.20.33,1
2. Martina Lindus Keila
SUKL 1.30.50,5
Poisid 14a 20 km
1. Hans-Kristen Rootalu
Nõmme 1.06.59,5
2. Cristian Anton Saue SUKL
1.16.24,0
3. Rasmus Tammemets
Saue SUKL -3ringi 23.22,0

Keila Avatud
Noortekeskuse
uued tuuled!
janne jaagant
keila avatud noortekeskus

Keila Avatud Noortekeskuses on uuest aastast uued
tuuled. Alates uute ringide
nagu Näiteringi ja Käsitööringi alustamisega lõpetades uue
koduleheküljega.
Uue, paremini organiseeritud ja värske ilmega kodulehekülje leiab ikka samalt aadressilt- www.keilanoortekeskus.
ee . Jätkuvalt saab koduleheküljelt lugeda noortekeskusega seotud uudiseid, vaadata
pildialbumit meie tegevustest,
kirjutada ja joonistada meile
ning palju muudki. Koduleheküljelt leiab ka meie äsja
avatud blogi aadressi ning ka
MSN-aadressi, mida võivad
kõik julgelt enda kontaktidesse lisada,et saada otse infot
noortekeskuses toimuva
kohta mõne töötaja käest.
Lisaks Keila Noortekeskuse ja MTÜ
Keila

Neiud 14a 20 km
1. Marliis Odamus Saue
1.05.01,7
2. Triine Tamm Keila
1.24.37,0
3. Hedvig Rass Keila SUKL
1.25.46,0

Tauri Tikerpe
leiavad tee meie suusaradadele
– sest need on treeninguteks
lausa ideaalsed ja veel paremaks lähevad, kui valmib uus
asfalteeritud rulliring Tanki-

foto: ERAKOGU

mäe ümbruses ning tulevikus
saab Keilas teoks Eesti esimene suusatunneli projekt.
Suusarajal näeme. Head libisemist!

sport

Eesti Terviseradadel sündis ja
tervisekilomeetrite rekord

Poisid 16a 20 km
1. Raiko Lille Keila SUKL
1.40.28,8
2. Marko Adamson Keila
-2ringi 43.16,7
Neiud 16a 20 km
1. Anette Raie Keila SUKL
1.14.57,7
Mehed 30 km
1. Tauri Tikerpe Keila SUKL
1.23.35,3
2. Siim Vinter CFC 1.23.52,5
3. Rego Tohvrel Keila
1.28.29,7
Naised 20 km
1. Liina Lüütsepp Nõmme
1.05.06,9
2. Reet Järsk Nõmme SK
1.18.49,9
3. Anu Koppa 1.18.50,6
Naised 35a 20 km
1. Terje Odamus Saue
1.05.00,3
2. Riika Ploompuu Kehra
1.12.51,0
3. Kaja Remmelgas Pirita
SUKL 1.16.03,7

kadi kroon

KROON@KEILA.EE

Eesti terviseradadel püstitati kõigi aegade osalusrekord!
Seda nii osalejate arvu kui kogutud kilomeetrite osas.
Vabariigi sünnipäeval toimunud Eesti Terviseradade
rekordiüritusel fikseeris oma
panuse 11424 suusatamisest
ning kehalisest liikumisest
lugu pidavat inimest. Registreeritud
tervisekilomeetrite
arvuks saadi kokku 93,186,7.
Vastlapäevasel rekordiüritusel
„Koos kogutud kilomeetritega
ümber maakera“ pani Keilas
enda poolt läbitud kilomeetrid
kirja 444 inimest, kes läbisid
kokku 5321 kilomeetrit mis
tegi 5,7% kogu Eestis läbitud
distantsist arvust. Mitusada

Sport

noored

Noorteaktiivi infole on võimalik uuelt koduleheküljelt leida
ka küllaldaselt infot LääneHarju Teabe- ja Nõustamiskeskuse kohta. Lisaks kasulikele linkidele ja infole keskuse
kohta on võimalik leida ka
sealt MSN-aadress, mille võib
ka julgelt oma kontaktidesse
lisada ja saada vastuseid küsimustele nagu näiteks:“ Mis
asi see karjäär on? Mis minust
peale 9ndat saab? Kuhu ma
peale keskat lähen? Ma ei oska
tööd otsida! Mida ma õppida
võiks? Huvitav, milline amet
mulle sobiks? Ma ei tea, mis
mind huvitab? Mis on minu
tugevad küljed?“ Just selliste
küsimustega tegeleb LääneHarju Teabe- ja Nõustamiskeskus.
Noortekeskuse uue kodulehekülje on valmis teinud 2
Keila noormeest. Kujundamise au jääb Silver Tibbingule
ning lehekülje
programmeeris
töövalmis Hannes Himma Caldrem OÜ’st (www.
caldrem.ee ).

sport

Keila noored võistlustantsijad olid
Kopenhaagenis edukad
jüri alasi

Kopenhaagenis 13. - 15.
veebruaril 2009 toimunud
rahvusvahelistel võistlustantsuvõistlustel osales üliedukalt
Keila tantsupaar Karl Kristian
Alasi ja Elis Niinberg, kes saavutasid Junior 1 vanuseklassis
Copenhagen Open 10 tantsu

võistlusel esimese koha, standardtantsude võistlusel teise
koha ning ladina-ameerika
tantsude võistlusel neljanda
koha.
Karl ja Elis õpivad Keila
Gümnaasiumi 6. klassis ning
tantsivad seitsmendat aastat
Revalia Tantsukoolis, praegu
Junior 1 B stardiklassis.

Naised 45a 20 km
1. Marje Viirmann Harju KEK
RSK 1.08.40,5
2. Liis Lille Harju KEK RSK
1.29.10,6
3. Enla Odamus Saue
46.55,3

kelgutajat jättis oma läbitud
kilomeetrid mõõtmata.
Õnnestunud ürituse käigus
tehti ühiselt kaugelt üle kahe
tiiru ümber maakera.
Rohkearvulise suusa- ja
spordirahva panustest anti
teada 69 Eestimaa erinevast
looduslikust sportimiskohast.

Kokku oli Eestis ette valmistatud ligi 600 kilomeetrit suusaradu, hoolitsetud autode parkimisvõimaluste eest.
Ürituse eesmärk on teadvustada inimestele nende kodulähedasi looduslikke terviseradu ja kutsuda kõiki üles
mõnusalt aega veetma.

Mehed 40a 30 km
1. Peep Koidu Vasalemma
1.19.50,7
2. Tarmo Neemela Saue
SUKL 1.26.12,5
3. Margus Kitsemets Padise
RSK 1.31.38,3
Mehed 50a 30 km
1. Kaido Mätlik 1.29.39,7
2. Karl Lell Kava Auto
1.33.31,7
3. Olavi Renel Vasalemma
Herkules 1.50.01,5
foto: erakogu

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus
„ERAMAA?”
16. jaanuar - 22. märts
Tutvustatakse erinevaid
Harjumaa kultuuriväärtuslikke
piirkondi, nende minevikku ja
tulevikku. Samuti on näitusel
väljas konkursile “Eramaa!”
saadetud fotod.
Harjumaa muuseum
TARBEESEMEID MUUSEUMI
KOGUST. KLAASNÕUD
16. jaanuar - 1. märts
Muuseumiaastal näitab Harjumaa Muuseum oma tarbeesemete kollektsioone.
Harjumaa muuseum
“SIIN ON ILUS ELADA...”
Elgi Treimuthi maalide näitus
05.veebruar – 8.märts
Keila kultuurikeskus

teater
“TUHAT JA TULINE” - LASTETEATER TRUMM
3.märts kell 10:00 Pilet: 50.Etenduse pikkus on 40 minutit.
Keila kultuurikeskus
“KOOSELU VÄIKESED KURITEOD” - RAKVERE TEATER
11.märts kell 19:00 Pilet: 100.- /
120. Kuritegudega armastuslugu. NB! Broneeritud piletite
viimane väljaostmise kuupäev
6.märts
Keila kultuurikeskus
“NÜRNBERG” - VAT TEATER
16.märts kell 19:00 Pilet: 120.- /
100.-. “Nürnberg” esietendus
Poola Rahvusteatris 2006.

aastal. “Nürnbergi” eest on autor Wojciech Tomczyk saanud
Poola riikliku preemia.
Keila kultuurikeskus
“SÖÖBIK JA PISIK” VILJANDI LASTE- JA
NOORTETEATER “REKY”
30.märts kell 11:00 Pilet: 70.Õpetlik lugu lastele sellest,
miks peab hammaste eest
korralikult hoolt kandma. Lugu
mõeldud 3- aastastest kuni
5kl. õpilasteni. Etendus 50
minutit.
Keila kultuurikeskus
“VÕTA VABALT” - VILJANDI
LASTE- JA NOORTETEATER
“REKY”
30.märts kell 13:00 Pilet: 100.Võta vabalt” on lugu Eestimaa
noortele Eestimaa noortest.
Etendus on mõeldud noortele
alates 12.eluaastast.
Keila kultuurikeskus

kontsert
“RAUDSALLER” - KONTSERTTUUR
8.märts kell 19:00 Pilet: 150.(kuni 12.a. k.a.)/ 175.Pileteid ei ole võimalik broneerida! Mihkel Raua ja Hendrik
Sal-Salleri ühine kontserttuur
Keila kultuurikeskus

sport
VIIMASE LUME VÕISTLUS
(ÜHISSTART-VABA)
8.märts kell 11:00
Keila terviserajad
Info: www.hot.ee/spordiklubivask

VÄITLUSTURNIIR “KINNISVARA-ARENDUS OHUSTAB
KULTUURIPÄRANDIT”
15. märts
Osalema oodatakse Harjumaa
ja Tallinna gümnaasiumite
õpilasi.
Registreerimine: muuseum@
hmk.ee või telefon 678 1668
Harjumaa muuseum
HIIREKESE MÄNGUTUBA
Mängimiseks avatud E ja K 1014. Sissepääs tasuta
Mängutuba koolieelikutele
koos vanematega. Haapsalu
mnt 31
www.hiirekese.ee

kogudus
1. paastuaja pühapäev
1. märts kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga.
Keila Miikaeli kogudus
Adventkoguduse jumalateenistus
28.veebruar kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse piiblitund
28.veebruar kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5.

Rendile anda kaupluse ruumid. Kauplus-teeninduspind
Saue Kaubakeskuse kõrval,
suurusega 30-90m2. Lisainfo
tel. 56 612 600
Müüa garaaž Luha tänaval.
Tel: 5265923, 53585425.
Soodsalt üürile anda
1-toaline täielikult möbleeritud
mugavustega korter Keilas
otse omanikult. Kaabel TV,
internetiühendus. hele.sepp@
mail.ee või telefon 55922993
Üürile anda 2toaline korter
Keilas, osaliselt möbleeritud, garderoob, pesumasin,
turvauks, keskküte. Lisainfo
numbril 5156331.

TEENUS
Reneks Grupp OÜ - Pakub
arvutialaseid teenuseid nii
eraisikutele kui ettevõtetele.
IT tugiteenused, IT-vahendite
müük, kodulehtede valmista-

mine, tuleme kohale arvutit
parandama Kontakt: info@
keilait.ee Koduleht: www.keilait.
ee
Eriti soodne fekaalivedu
Sauel, Keila linnas ja LääneHarjus. Töötame esmaspäevast-pühapäevani.Tel: 51916171.
Vannide emaileerimine.
Toonide valik. Garantii. Tel:
5581222
Potsepatööd, klassikalised
kaminad ja looduskivi paigalds.
Tel. 58 033 448.

müük
Küttepuude müük. Puud on
pakendatud 2m3 suurustesse
konteineritesse . Hind 750800 krooni m3 koos transpordiga. Müüme ka puitpriketti!
2300.- krooni 1 tonn. Kontakt:
53308474, 56982181.
Küttepuude müük: kask
650.- rm, sanglepp 590.-rm,
kuiv lepp 40 cm, 40.liitrises

			
			

võrgus, 38.- 1 kott, transport.
Tel: 5033119, e-mail: ruumimeeter3@hot.ee.

muu
Jooga tunnid kõigile
soovijatele jätkuvad kevadhooajal T kl 19.00-20.30 ja K kl
15.30-17.00 Keila Kultuurimajas. Infotund uutele huvilistele
10.märtsil kl 19.00. Vanusepiirang puudub ning füüsilist
treenitust ei eeldata. Kaasa
võtta mugav treeningriietus ja
joogamatt/tekk. Kui tuled koos
kaaslasega, siis soodustus!
Janne Suurmaa tel: 55615810
Õunapuude lõikamise praktiline õppepäev Tuula külas
7. märtsil. Registreeru piret@
virkus.com või tel 5049835.
Lisainfo www.virkus.com/aiandus/koolitus1

töö
Teen ehitustöid: kipsitöö,
plaatimine ja parketi paigaldus.
Tel: 56646336.

Sündinud

28.01 - Kenneth Põllu
16.02 - Eleriin Masing
Sügav kaastunne

Sügav kaastunne Tiia`le

ISA
kaotuse puhul.
Töökaaslased

Marikale perega abikaasa

Aleksander
Suslovi
surma puhul.
Perekond Leitmäe Niidu
tänavalt.

Avaldame siirast kaastunnet
Timole, Tanelile, Evele ja
Marikale

Aleksander
Suslovi
surma puhul.
Tanel, Andri, Kaido, Raivo,
Thea-Liis, Monika, Kadri,
Mariliis, Kairi, Aili ja Anneli

Avaldame kaastunnet

Saja esimesel eluaastal

Tanel Suslovile

lahkus armas naabrimemm

ISA

Lehte Mitt

surma puhul.

avaldame kaastunnet
omastele

Avaldame sügavat kaastunnet
Silvi Kaevats´ile venna

Hillar
Kaevats’i
kaotuse puhul.

Keila Tervisekeskuse

Keila Lasteaed Vikerkaar

kollektiiv

Perekond Suurkuusk

Südamlik kaastunne Eike Essele

Südamlik kaastunne perekond

Südamlik kaastunne

perekonnaga kalli

Essele ema, ämma, vanaema,

Eikele ja tema perele

kollektiiv

vanavanaema

EMA
surma puhul.

Elsa Vastalo

EMA
surma puhul.

surma puhul
Liidia, Hanno, Mari-Liis
ja Andres perega.

Kuulutused
kinnisvara

Palju õnne!

muud üritused
MÄLESTUSÕHTU
28.veebruar kell 14:00
Meenutades Keila kauaaegseid
kultuurikandjaid Maia Raudseppa ja Rudolf Oja.
Soovi korral palun teatada
oma osavõtust hiljemalt
23.veebruariks tel: 6045045
Keila kultuurikeskus

7

Kallis Eike!
Oleme sinuga mil jätad
hüvasti oma kalli ema

Elsa
Vastaloga
ja avaldame siirast
kaastunnet omastele.
Perekond Sildvee

Perekonnad Hütt, Lehtme,
Andres Bachmann perega

Himberg ja Käärik.

Avaldame sügavat
kaastunnet Eike Essele armsa

Omaksed mälestavad

ema ja omastele kalli ämma,
vanaema ja vanavanaema

Elsa
Valentine
Vastalo
kaotuse puhul.

Meinhard
Pajuri
01.03.1909-27.06 1984
100.sünniaastapäeval

Perekond Lepp

Esmaspäeval, 2.märtsil Keila
Sotsiaalkeskuses tasuta kasutatud riided
kell 10.00 -13.00 täiskasvanute riided
kell 14.00 -18.00 lasteriided, täiskasvanute
riided
Eriti palju on väga korralikke väikelaste
(imikute) riideid.

Pensionäridele
Keila PÜ liikmetele toimub Keila Sotsiaalmajas Keila PÜ juhatuse vastuvõtt iga kuu
esimesel esmaspäeval kell 14.00-15.00 ( 02.
märtsil, 06. aprillil, 04. mail). Võetakse vastu
ka uusi liikmeid ja saab tasuda liikmemaksu.
Liikmemaksu on võimalik ka tasuda Keila
Kultuurikeskuse riietehoidjatele tööpäeviti kell
15.00-20.00.
Keila PÜ juhatus

Ettevalmistav Keila giidi lühikursus
Keila Avatud Noortekeskuses

Ettevalmistav kursuse neile, kes soovivad edaspidi
omandada giidikutset ja tegutseda giidina.
Kursus algab 4. märtsil ja lõpeb 27. mail 2009.

Koolituse sisu:

• Keila ja ümbruskonna ajaloo ja kultuuri tundmaõppimine.
• Giiditööks vajalike praktiliste oskuste omandamine (sh giiditeksti koostamine, marsruudi
planeerimine).
• Eesti ajaloo kordamine.
• Eesti tänapäeva erinevate eluvaldkondade temaatika käsitlemine.
Koolitus toimub kolmapäeviti 16.00 kuni 17.30
või ekskursioonina laupäeva hommikuti.

Täpsem info ja registreerimine: 5253030
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Bel Canto laste
laulustuudio
muusika-, liikumis-,
loovustunnid
1-2aasastele lastele
koos vanematega
Keila
kultuurikeskuses,
Keskväljak 12
esmaspäeviti ja
kolmapäeviti kell
16.15 – 17.00.

AS PROTTEN F.S.C.

ESINDUSKAUPLUS
MÜÜGIL VALIK 2009.a.
PROTTEN kevadkollektsioonist
2.-7.MÄRTSINI NAISTEPÄEVA
NÄDALAPAKKUMISED
Sukkpüksid -20%
Vööd -20%
Naiste pesul hinnaüllatused!
KLIENDIKAARDI VORMISTAMINE TASUTA!
OLETE OODATUD!

KLIENDIKAARDI OMANIKELE SOODUSTUSED
PALDISKI MNT.19, KEILA TEL.6747575
E-R 9.00-19.00 L 10.00-16.00
P-SULETUD

Tundide eesmärgiks on lapse tundemaailma kasvatamine läbi muusikalise loova tegevuse. Tundide ülesehitus on mitmekülgne, sisaldades kooslaulmist, muusikalisi liikumismänge pallide ja rõngastega, käelist tegevust
erinevaid materjale kastades jm.
Võimalikud esinemised Bel Canto ja teistel üritustel.
Registreerimine tel: 56 455 477 või e-mail: belcanto@
hot.ee.
Esimene tund 2.märtsil kell 16.15. Kohtade arv piiratud.
On ka üksikuid vabasid kohti 3.-4.aastastele lastele.
Tunnid esmaspäeval ja kolmapäeval
kell 17.15 – 18.00.

teated

Bioküttega tegelev OÜ Raja KT
ostab 3-6 m küttepuid, saepinde,
raiejääke ja lehtpuuraiet.
Teostame vajadusel "giljotiiniga"
võsaraiet (kraavikaldad, teeääred,
põlluääred jne).
Hinnad kokkuleppel, tasumine
kiire ja garanteeritud!
Helista ja küsi lisa, ning teeme koostööd.
Tel. 514 9668 rajakt@hot.ee

Fotojaht 2008
Foto: Deniss Morgunov

Veebruarikuu lõpuni
kogu kaup kaupluses

-20%
Tule ja tingi!

Keilas, Haapsalu mnt.57D

Kaastundeavaldus raamis:
70.(sisaldab käibemaksu)

on oodatud aadressil
leht@keila.ee või telefonil
6588 569.

Reakuulutus eraisikule:
25.(sisaldab käibemaksu)

Pikisilmi ootame kõiki
vihjeid Keilas toimuva kohta, samuti
lugejate kirju
aktuaalsetel teemadel.
Kirjad on oodatud samuti
aadressil leht@keila.ee,
telefonil 6588 569 või
toimetuses Keila
linnavalitsuse I korrusel.

Reakuulutus juriidilisele
isikule: 100.- (millele lisandub käibemaks)
Reklaami hinnapäringud

