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Keilas
asutati neljas
naabrivalvesektor

Kuidas õpitakse
waldorfkoolis
Eelmisel nädalal toimunud
lahtiste uste päev erakoolis Läte andis võimaluse
uurida, kuidas toimub
õppetöö waldorfkoolis.

lk 5
sport

Keila
suusapäevade
etapid on
peetud
Keila suusapäevade
viies etapp tõi Keilasse
terviseradadele seekord
57 suusatajat. Parima
võimaliku ilma ja libisemisega peetud suusapäevade viimane etapp tõi ka
rekordilise ringiaja.

lk 5

lk 6

Foto: valdur vacht
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uudis

Harjumaa parim
guugeldaja
lk 3

“Nürnberg” Keila
kultuurikeskuses
lk 6
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Arvamuskülg

Nädal Lõppes, teine algas

Tunne oma naabrit

Kui palju me tegelikult tunneme oma naabreid?
Naabrivalve ühingu juhiga juttu ajades hakkasin
isegi selle üle mõtlema. Olen küll sedalaadi vägagi
sotsiaalne inimene, kes üldjuhul teab kõiki oma
maja inimesi ja muidu naabreid nägupidi ning üritab neid ka tervitada. Mulle väga meeldib, kui talvel
suure lumega naabrimehed nii üksteise kui ka minu
auto hangest välja aitavad lükata. Vanast ajastki
mäletan, et ikka ju teadsid, kes oma laste peale karjub, millised pidutsemisharjumused kellelgi on, mis
kell keegi koju jõuab ja kes kelle juures külas käib.
Aga kui ma näeksin midagi kahtlast toimumas,
kas siis oskaksin kellelegi peale politsei teatada?
Naabrite meiliaadresse tean, aga kas e-kirja saatmine on just kõige kiirem ja efektiivsem info edastamise viis. Kui järele mõelda, kas ma üldse kõikide
naabrite nimesid tean? Seega – ega ei oskakski
midagi peale hakata.
Oma naabri tundmine ei tee halba. On ju ikka
pigem tore, kui keegi trepile maha poetatud kinda
ära toob või helistab, kui teie auto ligidal midagi
kahtlast aset leiab. See kõik ei toimu aga iseenesest, selleks on vaja soovi. Ei pea allkirjastama
lepinguid ja üles riputama silte, piisab ka lihtsalt
tahtest tähele panna ja ka midagi ette võtta. Miks
peaks, kui see on politsei töö? Ega peagi, kuid
parem on ikka pigem veidi politsei tööd teha kui pärast politseid kiruda, et see vargaid piisavalt kiiresti
kinni ei nabi ning röövitud vara tagasi ei too.

doris matteus
doris@keila.ee

Reede, 13.03.2009 • Nr 10 (69)

lugejaga vestleb

Eesti Vabariik läbi üheksakümne aasta
liisa suba

„Ütle veel midagi,“ palub
pilusilmne turist minult keset
sagivat vanalinnatänavat, „teie
keel kõlab nii ilusti.“ Ta nägu
lööb särama, kui poetan paar
eestikeelset lauset: tema arvates peaks meie keel olema kõikidele maailma inimestele kohustuslik
juba
ainuüksi
sellepärast, et heliseb kui linnulaul kevadisel hommikul.
Seda öelnud, lahkub turist
naeratades, kuid jätab mu mõtlema. Meile on ju nõnda palju
antud – miks me sellest nii
vähe hoolime?
Kui üheksakümmend aastat
tagasi tormasid patriootlikud
eesti koolipoisid pikemalt mõtlemata sõtta, et saada iga hinna eest oma Eesti, siis praegune
tendents
tõukab
uudishimulikke noori kodumaast kaugemale. Toetudes
Andrus Kivirähki romaanile
„Mees, kes teadis ussisõnu“,
võib öelda, et praegu on moes
olla Kivirähki mõttes „külainimene“. Tahetakse pigem süüa
tundmatut ja imeliku maitsega
käkki – leiba –, selle asemel et
jääda elama harjumuspärasesse metsa, kus järatakse põdraliha ja sõbrustatakse madudega. Ussisõnadele eelistatakse
külainimese selget keelt ja loomanahast riideribadele linasest materjalist särki.
Mulle tundub, et eestlaste
vajadus „metsast välja tulla“
sunnib ka Eesti kui riigi liialt
teiste riikidega sarnanema.
Meie keel elas üle võõrvõimud,
ent paistab, et ei suuda vastu

Foto: egon karpov

“Pole tarvis
otsida
Eesti Nokiat, kui
meie rahval on
hoopis rohkem
anda kui
üksainus
firmamärk.”

pidada maailma globaliseerumisele. Kaunid eestikeelsed
sõnad asendatakse võõrapäraste laenudega, justkui kodumaine lihtsus, Eestile omane „ko-

duvillasus“ ei oleks piisavalt
konkurentsi-võimeline. Aga ei,
minu arvates on võluv hoopis
see, mis jääb järele, kui maha
arvestada kõik võõras. Pole
tarvis kaitsta riiki loomulikkuse, kauniduse, omapärasuse
eest, nagu on arvanud ka kirjanik Jaan Kaplinski. Pole tarvis
otsida jätkuvalt Eesti Nokiat,
kui meie rahval on hoopis rohkem anda kui üksainus firmamärk.
Kuna meie riik on veel noor
– vaevalt ehk puberteedieas –,
siis on tal aega panna paika
eesmärgid ja leida viis, kuidas
neid saavutada. Praegu ta alles
uudistab, mis maailmaga on
tegu. Enne kui julgeb oma le-

hed välja, päikese poole sirutada, et õitsele puhkeda, tahab ta
juured tugevalt mulda kinnitada.
Selleks vajab meie riik oma
inimesi, kes teda päev-päevalt
kastaksid; kedagi, kes siristaks
läheduses justkui kevade esimene linnuke, oodates kannatlikult, mil saab tema okstele
toetuda. Ja ühtki Nokiat, Adidast või McDonald’sit polegi
vaja.
Liisa Suba essee märgiti ära
Rahvastikuministri büroo ja programmi MINU RIIK raames kodanikupäevaks korraldatud esseekonkursil

“Eesti

Vabariik

läbi

90

aasta”.

Nädal piltides

Aivar Riisalu käis Keila Sotsiaalkeskuses

Keila kesklinnast leitud mäger jätkas oma
teed Kulna lähedal metsas

Keila nädalaleht

Fotod: märt lillesiim

Foto: valdur vacht

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

Babtistikoguduse vanast hoonest jäi vaid ahi
vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Fotod: kadi kroon

Selline hakkab eeldatavasti välja
keskpargi tähetorn nägema
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

allikas: Arhitektuuribüroo
Katrin Etverk OÜ

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada
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Keilas tegutseb neli naabrivalvesektorit

Eelmisel kolmapäeval allkirjastati Keila
Linnavalitsuses Paldiski mnt 28a naabrivalve sektori koostööleping, mis on ametlikuks alguseks neljandale naabrivalve
sektorile Keila linnas.
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Naabrivalve koostööleping
on neljapoolne ja sellele andsid oma allkirja Paldiski nt 28a
naabrivalve sektori vanem Kati
Urbala, Keila linnapea Tanel
Mõistus, Põhja Politseiprefektuuri Lääne-Harju politseiosakonna vanemkomissar Kaido
Saarniit ja Eesti Naabrivalve
tegevjuht Tiina Ristmäe.
Uue sektori vanema Kati
Urbala sõnul tekkis mõte
naabrivalve sektor asutada
reaalsest probleemist, nimelt
murti korterelamusse kordu-

valt sisse. „Viimseks piisaks
karikasse sai sissemurdmine
ühte korterisse,“ kirjeldab ta
idee sündi. „Mõtlesime, mida
teha. Suurim probleem on see,
et majaelanikud ei tunne üksteist ning info ei liigu.
Otsustasime
naabrivalve
sektori asutamise kasuks,
kuna sel juhul on ka väljapoole
– muuhulgas võimalikule vargale - näha, et inimesed majas
toimuvat aktiivselt jälgivad.“
Lisaplussiks osutus Kati
Urbala hinnangul võimalus
otse suhelda linna konstaablite ja linnavalitsusega.

Allkirjastati neljanda naabrivalvesektori leping

foto: doris matteus

Mis on naabrivalve?
Naabrivalve aitab elanike ühistegevuse ja partnerite koostöö kaudu tõsta turvalisust piirkonnas, ennetada kuritegude toimepanemist ning tagada korrarikkumiste ennetamiseks vajaliku informatsiooni jõudmise
naabrite ja korda tagavate asutusteni. Kokku on täna
Eestis 369 naabrivalve piirkonda. Keila linnas tegutseb 4 sektorit, mis hõlmavad ca 70 leibkonda.

põhjaliku infomapi, mis sisaldab nii kõigi naabrite
kontakte (nimi, aadress, e-post, auto andmed, telefoninumber jne) kui muid vajalikke andmeid (politsei,
konstaablite, kohaliku omavalitsuse kontakte), samuti
üldist infot oma turvalisuse tagamise võimaluste kohta. Sektor tähistatakse plakatitega, et anda ka väljapoole sõnum piirkonna aktiivsest jälgimisest.

Oluline on inimeste endi huvi
Naabrivalve sektori asutamisel allkirjastatakse
neljapoolne koostööleping, mille osapoolteks on elanikud, kohalik omavalitsus, politsei ja MTÜ Eesti Naabrivalve.
Eesti Naabrivalve tegevjuhi Tiina Ristmäe sõnul
saab asi tavaliselt alguse
konkreetsest probleemist
ning sellest tulenevast soovist panustada iseenda
turvalisusse. Tiina Ristmäe
kirjeldab levinud mõttekäiku järgmiselt: „Enne millegi juhtumist mõeldakse, et
oleme ju naabrid, tunneme
ja teame üksteist niigi. Aga
tegelikult selgub, et kontaktandmeid ei ole ning reaalselt ühendust naabritega
saada ei ole võimalik.“
Kõige olulisem sektori toimimisel ongi info liikumine nii sektori sees kui väljapoole. Iga naaber saab

Tegevuse rõhk tuleneb vajadustest
Tiina Ristmäe sõnul on naabrivalve sektorid väga
erinevad. Tavalises sektoris on elu rahulik, info liigub,
inimesed peavad oma ümbrust silmas. On sektoreid,
kus toimuvad regulaarsed
kokkusaamised,
tehakse
oma infoliste, koolitusi, toimub aktiivne kogukonnatöö.
Maardus on aktiivne
naabrivalve sektor, kes tundis muret oma maja ümbruse pärast. Hoov puhastati,
seati sisse valgustus, tänaseks on olemas videovalve.
Tallinnas Nõmmel on sektor, mille läheduses tegutses
bordell ning salasuitsu ja -alkoholi müügipunkt. Naabrid hakkasis aktiivselt tegutsema ja kaks aastat hiljem ebaseaduslikku tegevust
enam ei toimu.
Tallinna kesklinnas tegutsevad üheskoos 8 sekto-

rit. Nemad on
korda teinud
lastepargi,
te g e l e n u d
ohutuse tagamisega,
võidelnud
narkomaanidega.
Sektorid tegelevad ka liiklusprobleemidega – kihutamine elurajoonis, ühesuunalistel tänavatel vastassuunas lühemat teed otsivad autojuhid jne.
Mõnes sektoris on sisse seatud ka patrullid - Viljandis, Maardus, Käesalus. Inimesed tunnevad end
turvalisemalt, kui keegi ümbruskonnas kasvõi ühe
tiiru teeb. Patrull kannab naabrivalve vesti ning tema
ülesandeks on olla silmad ja kõrvad ning vajadusel
info õigesse kohta edasi anda. Lühiajaliselt on patrullid tegutsenud paljudes sektorites, kui mõni erakorraline sündmus selleks põhjuse on andnud.
Paljudes sektorites ei ole tegemist mitte niivõrd
turvaprobleemide, kuivõrd heakorraprobleemidega.
Teada on juhtum Nõmmelt, kus metsa alla visati prügi. Elanikud helistasid politseisse, reostaja saadi kätte
ning pidi ümbruses oleva prügi üles korjama ja õigesse kohta viima.
Lisainformatsiooni naabrivalve kohta saab ühingu
koduleheküljelt www.naabrivalve.ee

linnu - uudised

Vaikne veebruar

Eelmise aasta lõpus tellis Keila linnavalitsus ornitoloogidelt Eet ja Aarne Tuulelt
uuringu, mille eesmärk on hinnata linna ja
lähiümbruse kajakapopulatsiooni suurust
ja käitumist, selgitada välja kajakatest
põhjustatud probleemid ning pakkuda
neile välja lahendused.
Kord kolme kuu jooksul esitatakse uuringu vahearuanne, mille edaspidi ka lugejateni toome
aet ja aarne tuule

Ehttalviseks
kujunenud
küünlakuu ei jätnud lindudele
mõju avaldamata. Päevad
muutusid küll järjest pikema-

teks, kuid pakasega on energiavajadus teadagi suurem ning
pidevalt tühi kõht sundis sulelisi pidevalt liikvele. Samas aga
mingeid ulatuslikumaid hulguliikumisi ei esinenud ja linnud hoidusid teatud-tuntud

paikaesse, kust midagi ikka
nokka saadi. Tõsi, mõned seltsingulised linnuliigid – näiteks
hallvaresed ja hakid – sooritasid igapäevaseid lende ühiste
tähtsamate ööbimis- ja toitumispaikade vahet. Ent see
kuulus igapäevase rutiini juurde, kusjuures Keila linn neile
erilist huvi ei pakkunud. Vareslased tegutsesid linnas küll
pidevalt, kuid väga tagasihoidlikul arvul. Kajakaid polnud
Keilas endiselt näha, sest merel ööbivate hõbekajakate huviorbiidis püsis lähipiirkonnas
vaid Karjaküla karusloomafarm. Kuu algul loendati seal
korra erandina küll 1800 kontvõõrast, aga hiljem kajakate

arvukus muudkui langes: 480
linnust kuni 280
isendini. Arvukalt viibisid seal kohal
alati vareslased
ning kuu 1. poolel ka kuldnokad.
Viimastest oli eelmises teates
juba lühidalt juttu, kuid ei saa
jätta märkimata, et Eestimaal
450 talvituvast kuldnokast
koosneva parve kohtamine oli
omaette sündmuseks.
25.02. ennelõunal tuli päike
välja, lumi sulas, puukoristaja
vilistas poisikeselikult ja rasvatihased hakkasid hoogsalt laulma, otsekui vanu aegu meenutades: „sitsikleit, sitsikleit“.

Mitmed haki- ja varesepaarid,
kes hoiavad oma tulevastel pesapaikadel juba silma peal, pidasid kevadise ilma puhul seal
valveteenistust. Ja veel: linna
olid ilmunud mõned hõbekajakad – kevad on peatselt käes ja
tulgu see siis hiline või varajane, vaikne veebruar on igatahes läbi. 27.02.hommikul laulis
algavas
videvikus
musträstas. Kestvalt ja kõlavalt.
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Lühidalt
Harjumaa parim guugeldaja
Kas lööd koolivaheajal arvuti
taga niisama aega surnuks?
Osale 17. märtsil Harjumaa
Muuseumi netiviktoriinis ja võida auhindu!
Netiviktoriin toimub teisipäeval, 17. märtsil kell 10.00
– 24.00. Harjumaa Muuseum
paneb 17. märtsil kell 10.00 oma
kodulehele
www.muuseum.
harju.ee/viktoriin.php välja 12
küsimust Harjumaa kohta. Vastuseid ootame e-posti aadressile muuseum@hmk.ee kuni 17.
märtsi keskööni. Kirja teemaks
kirjuta “VIKTORIIN” ning lisa
vastustele ka oma nimi, vanus,
telefoninumber ja kool.
NB! Vanusepiiranguid pole.
Netiviktoriinis võivad osaleda
kõik huvilised!
Õiged vastused, õigesti
vastanute nimed ning loosiauhindade võitjate nimed avaldatakse muuseumi kodulehel hiljemalt 18. märtsi keskpäeval.
Peaauhinnaks on võitjale
ja tema neljale sõbrale seiklusmäng “Suur aardejaht Keila Jõepargis”. Lisaks loosime
välja kaks sõprade ekskursiooni Harjumaa Muuseumis ning
kolm DVD-d “Harjumaa loodusest leitud lood”.

On valminud töö-ja koolitusportaal EDUKAS!
Portaal on mõeldud eelkõige erivajadustega inimestele,
kuid ka kõik teised inimesed on
oodatud.
Portaali www.edukas.invainfo.ee kaudu on tööandjatel võimalik leida endale sobivat tööjõudu ning tööotsijatel hõlpsam
leida tööd. Samuti on portaalis
mitmesugust informatsiooni
käimasolevate koolituste kohta, kus saavad osaleda ka erivajadustega inimesed.
Portaali kasutamine on tasuta. Info portaali kohta saab
telefonil 53 478 422 või e-maili
teel kylliki@think.ee
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Uudised

Keila Linnavalitsuses
Detailplaneering

Keila Linnavalitsus võttis
5. märtsil 2009 korraldusega nr 86 vastu detailplaneeringu „Ehitajate tee läbimurre Paldiski maanteele“,
mille avalik väljapanek toimub 23.03.– 06.04.2009
Keila Linnavalitsuses tööajal.
Planeeritav ala asub Keila linna põhjaosas, Paldiski
maantee ja Ehitajate tee

ristmiku lähedal. Planeeringuga on kavandatud Ehitajate tee autoliikluse läbimurre Paldiski maanteele
AS Harju KEKi ja Keila Tervisekeskuse kruntide vahelt.
Ohutuse nõuetest lähtuvalt
planeeritakse praegu kasutatav Männi pargi ja Tervisekeskuse vaheline sõidutee
osa
ainult jalakäijatele
mõeldud alaks.

Load
Keila Linnavalitsus väljastas kasutusloa OÜ Jaotusvõrgule Raba tn 84 kinnistu
elektrivarustuse
ehitamisel Raba tänava
maa-alal. Ehitas Empower
AS,
omanikujärelevalvet
tegi OÜ Jaotusvõrk.

Linnavalitsus väljastas
Ala Kõrvele kirjalikku nõusoleku abihoone püstitamiseks Barsbütteli tn 27 asuval kinnistul. Taotluse lisana
esitas Ala Kõrve väikeehitise eskiisi ning asendiplaani.

Keila Linnavalitsus teatab
Konteineril uus asukoht
Alates 04. märtsist asub
varem aadressil Jaama 5
paiknenud paberi- ja paken-

dikonteiner Rae apteegi
taga (Roheline tn.5).

Teade
Keila Linnavalitsus korraldas Linnamäe tee 6A kinnistu detailplaneeringu
avaliku väljapaneku 23.02.

– 9.03.2009, mille käigus ei
laekunud proteste ega parandusettepanekuid.

konkurss
Keila linn kuulutab välja avaliku konkursi korraldatud
jäätmeveo ainuõiguse andmiseks Keila linnas.
Ainuõiguse andja: Keila Linn (Keila Linnavalitsuse registrikood
75014422 ja asukoht Keskväljak 11, 76608 Keila, e-post:
klv@keila.ee)
Ainuõiguse teostamise kestus on 5 aastat.
Pakkumiskutse teade Ametlikes Teadaannetes:
www.ametlikudteadaanded.ee
ja Keila linna kodulehel: www.keila.ee
Pakkumiskutse dokumente väljastatakse eelregistreerimisega alates 16.märts 2009 tööpäeviti kella 10.00 - 12.00 ühes
eksemplaris Keila
Linnavalitsuse I
korrusel.
Pakkumiste
esitamise
tähtaeg: 16.
aprill 2009
kell 11.00 Keskväljak 11, Keila
Linnavalitsuse I
korrus.
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Muudatused maakonna
avalike bussiliinide töös
alates 16.03.2009
1. Muutub bussiliini nr 110
Tallinn – Tabasalu – Lohusalu – Klooga – Keila sõiduplaan. Muudatus toimub Keila
linnas. Kõikidel nädalapäevadel lõpetatakse teenindamine
peatuste Apteek ja Rõõmu
kaubamaja vahel.
2. Muutub bussiliini nr 122
Tallinn – Tabasalu – VäänaJõesuu – Keila-Joa sõiduplaan.
- Tööpäevadel lõpetatakse Tallinnast kell 07:20 ja Rannamõisast kell 08:05 väljumiste
teenindamine.
- Kõikidel nädalapäevadel
viiakse väljumine kell 16:10
Balti jaamast üle liinile nr 118,
mis teenindab marsruudil Balti jaam – Haabersti – Harku
– Vääna-Posti – Vääna – KeilaJoa.
3. Muutub bussiliini nr 118
Tallinn – Harku – Vääna sõiduplaan. Kõikidel nädalapäevadel lisatakse sõiduplaani
Balti jaamast väljumine kell
16:10, mis teenindab marsruudil Balti jaam – Haabersti
– Harku – Vääna-Posti – Vääna

– Keila-Joa.
4. Muutub bussiliini nr 126
Tallinn – Tabasalu – VäänaJõesuu – Keila-Joa – Lohusalu sõiduplaan.
- Kõikidel nädalapäevadel Balti
jaamast kell 13:00 väljuva reisi teenindamine toimub kuni
Keila-Joani ja sealt kell 14:40
tagasi Tallinnasse.
- Tööpäevadel lisatakse liinile
Balti jaamast kell 17:00 väljumine marsruudil Tallinn – Tabasalu – Vääna-Jõesuu – KeilaJoa – Lohusalu sadam ja sealt
kell 18:10 tagasi.
- Tööpäevade tänane Balti
jaamast väljumine kell 18:35
viiakse hilisemaks. Uus väljumise aeg on Balti jaamast kell
19:00 ning Lohusalu sadamast
kell 20:05.
Samaaegselt korrigeeritakse
avalike bussiliinide sõiduaegasid läänesuunal:
1. Muutub bussiliini nr 117A
Tallinn – Saku sõiduplaan.
Lõpetatakse Sakust kell 8:20
ja Balti jaamast kell 9:20 väljumiste teenindamine.

Meenutus abiellujatele

Harju Maavalitsuse perekonnaseisuamet meenutab,
et abielu saab registreerida ka nende Rävala tänava
büroos. Järjekorda abielu registreerimisele ei ole.
Harju Maavalitsuse perekonnaseisuamet asub Tallinnas, Rävala pst 8 C-korpuse II korrusel. Abiellujate
kasutuses on saal 70-le inimesele. Noorpaari autole on
parkimiskoht maja ees.
Riigilõiv abiellujatele on 300 krooni ja pidulik tseremoonia veel 300 krooni.
Harju MV perekonnaseisuosakonna vastuvõtuajad on esmaspäeviti ja teisipäeviti kell 9.00 – 11.30
ja 14.00 – 17.00, kolmapäeviti kell 10.00 – 12.00 ja
14.00 – 18.00 ning neljapäeval 9.00 – 12.00. Reedeti on
avielude registreerimine graafiku alusel.
Harju Maavalitsuse perekonnaseisuosakonnas
saab lisaks abielu registreerimisele teostada järgmisi
perekonnaseisutoiminguid: sünniaktide koostamine;
surmaaktide koostamine; abielu sõlmimine; abielu
lahutamine; nimemuutmine; perekonnaseisuaktide
muutmine, parandamine, taastamine ja tühistamine;
arhiiviteenused.
Täpsem info Harju MV kodulehel http://www.harju.
ee/index.php?id=11205 .

Krimiuudised

kristi roostfeldt
KEILA VANEMKONSTAABEL

Kokku registreeriti nädala
jooksul Keila linnas 32 sündmust, millest 8 olid Liikluseeskirja rikkumised. Nende 8
hulgas oli ka 1 juht, kes istus
autorooli, omamata mootor-

sõiduki juhtimisõigust.
Registreeriti 2 juhtumit, kus
inimesed olid alkoholijoobes
või tarbisid alkoholi linnatänavail, need isikud toimetati ka
politseiosakonda kainenema.
Eelmine nädal paistis eelkõige silma pisivarguste poolest,
kus 4 juhul tabati erinevates
kauplustes isikuid, kes möödusid kassadest ilma kauba eest
maksmata. Isikud peeti kinni ja
nende suhtes alustati väärteomenetlust.
Toimepandud kuritegudest
teatati 1 korral – tegemist oli

jalgratta vargusega elumaja
trepikojast. Möödunud nädala
oli politsei sunnitud ka tegelema isikuga, kes “Selveri” arvamuste lehele oli arvamust
avaldanud ning samas ka kirjutanud, et “Selveris” plahvatab
pomm. Politsei tegi kindlaks
antud ähvarduse kirjutanud isiku ja reageeris äärmise tõsidusega. Isikuga vesteldes selgus,
et tegu oli lihtsalt “lolli” naljaga.
Siinkohal oleks paslik selgitada,
et sellised “lollid” naljad võivad
endaga kaasa tuua äärmiselt
tõsised tagajärjed, kuna pom-

miähvardus kui selline on kriminaalkorras karistatav. Loodetavasti ei tule meil selliste
naljatajatega rohkem kokku
puutuda ja kõik kauplused saavad rahulikult edasi töötada.
g4s
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04. märtsil kell 19.00
- Keila Ühisgümnaasiumi spordisaalil viimase akna keskmine
klaas mõranenud.
07. märtsil kell 03.40
- Keva tanklas alkoholijoobes
juht. Teavitatud politseid.

venekeelne veerg

Сегодня в номере

В Кейла начинает
свою
деятельность
еще один сектор соседского надзора
В среду, 4 марта, был
подписан договор, согласно которому в Кейла начинает работать 4-й сектор соседского надзора. В
подписании договора участвовало 4 стороны: мэр
года Т.Мыйстус, староста
сектора по адресу Палдиски мнт. 28а, К.Урбала,
представитель полицейской префектуры К.Саарнийт и руководитель организации
«Соседский
надзор в Эстонии» Т.Ристимяэ. (стр. 3)
Как
учатся
в
вальдорф-школе?
На прошлой неделе в
Кейлаской
вальдорфшколе «Ляте» был день
открытых дверей. Школа
открыла свои двери для
учащихся осенью 2008
года, и работа идет полным ходом. Интерес к
альтернативной педагогике среди местных жителей оказался достаточно
активным.
Вальдорфпедагогика исходит из
того, что человек представляет собой гармоничное и многостороннее целое, и в каждом ребенке
скрыты способности к
развитию и самосовершенствованию. (стр. 5)
Изменение в расписании движения автобусов
Начиная с 16 марта, в
расписании движения автобусов произойдут изменения.
1.
Маршрут № 110 –
изменение связано с остановками в городе Кейла.
Автобус не будет останавливаться на остановках
между аптекой и магазином «Рыыму».
2.
Маршрут № 122 –
отменяется автобус, выезжающий из Таллинна
07.20. и из Раннамыйза в
08.25. Во все дни недели
рейсы автобуса, выезжающего от Балтийского вокзала в 16.00, переносятся
на маршрут № 118.
3.
Маршрут № 118 –
добавляется рейс в 16.00.
от Балтийского вокзала.
4.
Маршрут № 126 –
автобус, выезжающий в
13.00 с Балтийского вокзала, следует только до
Кейла-Йоа и оттуда в

14.40 возвращается в Таллинн. По рабочим дням
добавляется рейс в 17.00 с
Балтийского вокзала, который следует до остановки «Лохусалу садам» и оттуда в 18.10 возвращается
в Таллинн. Также по рабочим дням рейс 18.25 от
Балтийского вокзала переносится на более позднее время – автобус будет
выезжать в 19.00, и обратно из Лохусалу в 20.05.
Более подробно об изменениях в движении автобусов в сегодняшнем
номере газеты. (стр. 4)
И н т е р н е т викторина
17 марта с 10.00 до
24.00. состоится интернетвикторина, которую проводит Музей Харьюского
уезда. В 10 часов утра 17
марта на веб-странице
музея
www.muuseum.
harju.ee/viktoriin.php будут опубликованы 12 вопросов, касающихся Харьюского уезда. Ответы
на вопросы можно будет
прислать по электронной
почте muuseum@hmk.ee
до 12 часов ночи того же
числа. В письме необходимо обозначить имя,
возраст, номер телефона
и школу. Победителей
ждут призы! (стр. 3)
Весенний
ночной
поход или «Кейлаская
ночь 2»
Кейлаский молодежный центр приглашает
принять участие в соревнованиях по ориентированию, которые состоятся
19 марта в 19.00 около молодежного центра. Таким
образом,
предлагается
окончательно попрощаться с зимой и встретить
весну (начало весны 20-го
марта). Длина маршрута
приблизительно 10 км,
окончание похода запланировано на 24.00. Участие в походе бесплатно!
Обязательно надо позаботиться о подходящей для
похода теплой одежде и
обуви.
NB! Дети до 12-ти
лет могут участвовать
в походе только с родителями либо со старшими
братьямисестрами, участники
до 18 лет должны
иметь с собой письменное
разрешение
родителей(стр. 6)
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huvitav

Õppimine waldorfkoolis kõrvaltvaataja
pilgu läbi
Eelmisel nädalal
oli Keila erakoolis
Läte lahtiste uste
päev. Sügisel uksed
avanud koolis käib
õppetöö täie hooga
ning alternatiivpedagoogika vastu
huvi tundjaid on
küllaga.
KADI KROON
KROON@KEILA.EE

Waldorfpedagoogika
lähtub inimese terviklikkusest ja
mitmekülgsusest, eesmärgiks
on avada igas lapses peituvad
arengu- ja eneseteostusvõimalused. Mida see tähendab? Kuidas toimub õppetöö waldorfkoolis? Minul oli suurepärane
võimalus külastada erakool
Läte esimese klassi tundi.
Tunni alustab õpetaja, mitte
kell
Esimeses klassis koosneb
koolipäev kahest üldharidustunnist ning kahest ainetunnist, milleks on kas võõrkeel,
muusika, käsitöö või kehaline
kasvatus. Praegu tegeletakse
üldtunnis emakeelega. Ühe
ainega tegeletakse umbes kuu
aega. Teisele ainele minnakse
üle siis, kui tundub, et on õige
aeg. Nimelt peab seda laste
pealt vaatama.
Koolipäev algab 8.30 või
siis, kui õpetaja alustab - kella
selles koolis ei ole. Kui keegi
arvab, et kogu õppetöö käib

vaibal istudes ja lauad puuduvad, siis tuleb pettuda. Ruum
näeb välja nagu üks klass ikka.
Alustuseks saab iga õpilane
õpetaja Epp Orgselt hommikutere koos korraliku käesurumisega, mille järel suunduvad
õpilased oma laudade juurde. Sel momendil oleks kõige
loogilisem jätk võtta kotist
õpikud ja alustada tööd. Siin
tuleb esimene üllatus - kõlama hakkavad luuletused, mida
koos õpetajaga kooris loetakse.
Järgmisel momendil mängivad
lapsed flööti. Hiljem selgub,
et tunnid koosnevad kolmest
osast - rütmilisest, jutustavast
ja õpetuslikust. Tegemist on
õppetöö rütmilise osaga. Rütm
on waldorfkoolis väga tähtis
element. Peale paari plaksu ja
nipsumängu jätkuvad luuletused.
Pööran hetkeks pilgu kellale - möödunud on pool tundi. Järgnevalt lükatakse lauad
klassiruumis koomale ja tehakse paar liikumismängu.
Ka matemaatikat õpitakse
läbi kunsti
40 minutit hiljem istutakse
lõpuks koolipinki ja algab tunnitsükli teine osa - õppimine.
Tavakoolis on selleks ajaks lapsed üle kontrollinud kodused
tööd, lahendanud paar ülesannet ja natuke järgmist peatükkigi vaadanud.
Õpetaja asetab tahvlile paberi, kuhu on kirjutatud mõned H-tähega sõnad. Selge,
õpitakse H-tähte. Tähtsad ei
ole aga sealjuures vaid sõnad

Foto: kadi kroon

Õppetund waldorfkoolis
ise, vaid ka nende paigutus,
sõnade suurus ja värv. Lapsed
joonistavad vihikutesse samad
sõnad sama paigutuse ja suurusega. Väga oluline on värvide kasutamine.
Lahtiste uste päeva õhtusel
ringkäigul on laste vihikud ka
külastajatele vaatamiseks välja
toodud. Kuulen üht naisterahvast mehele ütlemas: „Ega nad
ju praegu enam selliseid pilte
ei joonista?“ Joonistavad küll.
Kogu õppetöö käib läbi kunsti,
ka matemaatika. Tavakoolis tehakse etteütlusi, waldorfkoolis
joonistatakse pilte.
Tähtede õppimisel jutustab
õpetaja loo. Näiteks K-tähte
õppides kõlas lugu kuningast.
Õpetaja joonistab pildi ja lapsed samuti, oma vihikusse. Algul tundub pilt seosetu, kuid
lõpuks märkad, et kuningas on

K-tähe kujuline.
Numbrite õppimist alustatakse rooma numbritest ja
taaskord käib asja juurde pilt.
Number nelja õppides joonistatakse pilt nelinurgast. Nii
õpitakse koos numbritega
tundma ka kujundeid.
Karta, et lapsed jäävad lolliks, ei tasu, kuna suurim vahe
üldhariduskooliga
ilmnebki
just esimese kolme aasta jooksul. Hiljem on haritustase
sama ja waldorfkoolis käinud
lapsed on riigieksameid sooritanud üle keskmise taseme.
Tund lõppeb jutustava osaga. Lauad lükatakse taas kokku
ja tegevus toimub ringis seistes. Õpetaja jutustab loo, mida
kõik kooris järele ütlevad.
Sealjuures ei loeta lausehaaval, vaid ikka kogu jutuke korraga, kusjuures kesksel kohal

on üks kindel täht. Kas teate,
kui raske on meelde jätta jutukest, mis koosneb lausetest
nagu: „ Kuldne kuningas istus
oma kaunis lossis, peas kuldne kroon“? Mina jäin igatahes
hätta.
Huvitav on waldorfkoolis
see, et õpilased on tunnis vaiksed, kuid samas ei karda keegi
küsida ega oma arvamust välja
öelda ja esinemisjulgust jätkub
neil küllaga.
Peab tunnistama, et läbi
kunsti ja mängulise tegevuse
õppimine on lastele meelepärasem kui varakult mõisteid
tuupida. Muinasjuttudega tekitatakse lastes huvi ja nad
tahavad õppida, ning see ju
kõige tähtsam ongi.
Minul aga tekkis suur tahtmine näha, kuidas õppetöö põhikoolis välja näeb.

hobi

45 aastat elu ümber kangastelgede
tiiu jalakas
PÄEVAKESKUSE SPETSIALIST

10. märtsil 1964. aastal
asutati Virve Plaasi algatusel
ja eestvedamisel Keila Kultuurimaja tarbekunstiring. Täna
tegutseb see ring Keila sotsiaalkeskuses kangastelgedel
kudumise ringi nime all.
Ring on hoolimata mitmest
kolimisest tegutsenud 45 aastat ilma vaheaegadeta, peamine tegevusala oli ja on kangastelgedel kudumine.
Eesmärk on elustada vanu
etnograafilisi mustreid ning
säilitada ja edasi arendada
rahvakunsti tekstiilis. Ring on
piirkonnas ainuke koht, kus
inimesed saavad kangastelgedel kudumist õppida ja harrastada.
Kangaid ja vaipu on kootud
ja kootakse praegugi erinevatest lõngadest, nööridest ja

tekstiilijäätmetest. Kasutatakse vanu tehnikaid, kombineerides neid uudsete ja looduslike materjalidega. Pearõhk on
materjalide taaskasutusel.
Kogu tegutsemisaja vältel
on ringi liikmed ja juhendajad
osalenud näitustel ja konkurssidel nii omas majas (kultuurikeskuses ja sotsiaalkeskuses),
vabariigis kui ka välismaal
ning toonud kaasa auhinnalisi
kohti ja diplomeid.
Sünnipäeval vaipa kuduma
Kui neljakümnendat tegutsemisaastat tähistas ring uhke
ülevaatenäitusega Harjumaa
muuseumis, siis tänavu on
plaanis hoopis teistlaadi üritused. Koostöös Keila Avatud
Noortekeskusega saab teoks
ühisprojekt „Meeter vaipa
oma kätega“. Eesmärgiks on
tihendada põlvkondadevahelist koostööd ning anda aegade

Foto: erakogu

jooksul omandatud oskused ja
kogemused edasi ühelt põlvkonnalt teisele. Ehk suudame
nii hoida järjepidevust, mis
seda ringi on täies jõus hoidnud 45 aastat.
12. märtsil kell 16.00

-18.00 õpetavad ringi liikmed soovijatele noortekeskuse ringiruumis materjalide
ettevalmistamist kaltsuvaiba
kudumiseks. Soovitav on oma
materjal (või vähemalt näidis)
ja teravad käärid kaasa võtta.

Kes sel ajal noortekeskusesse
minna ei saa, aga väga tahaks
kudumist proovida, võib võtta
ühendust Keila sotsiaalkeskuse telefonil. Proovime leida
sobiva kudumise aja.
Koolivaheaja nädalal, 16.20. märtsil on soovijatel Keila sotsiaalkeskuses võimalus
kududa endale „meeter vaipa
oma kätega“.
Alates 10.märtsist kuni
9.aprillini on noortekeskuse
teisel korrusel avatud näitus
„Tavalised kaltsuvaibad“. Vaibanäitus on üleval ka sotsiaalkeskuse saalis.
20.märtsil kell 16.00 on
Keila sotsiaalkeskuses kohvilaud ringi endistele ja praegustele liikmetele ja juhendajatele
ning headele sõpradele.
Oma soovist üritusel osaleda palun teatada 18. märtsiks
Keila sotsiaalkeskusesse, telefon 6791 570.

5

Lühidalt
Tublid puhkpillimängijad Keila Muusikakoolist
4. märtsil toimus Haapsalus
Loode-Eesti regiooni muusikakoolide puupuhkpilliõpilaste
konkurss, kus Keila Muusikakooli õpilased saavutasid märkimisväärseid tulemusi.
Klarnetiõpilastest said esimese koha Raiko-Henry Heinla
ja Mirjam Avango, kolmanda
koha Marko Mõek. Kõik nad on
Andres Teppo õpilased.
Flöödimängijatest
saavutasid esikoha Liis Promet (õp
Andres Maamees) ja Mihkel
Ross (õp.Tiina Hunt). Teisena
tuli võistlusest välja Maarja
Triise (õp Helge Oserov) ja kolmandana Elisabeth Pae (õp Liis
Mäesalu). Helge Oserovi õpilast
Sigrid Vollmer`it autasustati
diplomiga.
Loode-Eesti muusikakoolide
vaskpuhkpilliõpilaste konkursil
Tabasalus 28.veebruaril võitis
Keila Muusikakooli trompetiõpilane Jonne Viinamägi III
koha (õp. Valdo Rüütelmaa).

Harjumaa
Muuseum
näitab peakatteid
Alates neljapäevast, 5. märtsist on Harjumaa Muuseumi
näitustetoas avatud uus näitus
sarjast, mis tutvustab muuseumi tarbeesemete kogusid. Sel
korral on välja pandud peakatted.
Harjumaa Muuseumi ajaloolises asjakogus on mitmesuguseid peakatteid. Kollektsioon
sisaldab pottmütse, tanusid,
vormimütse, kübaraid meestele ja naistele ning koolimütse.
Esemed on valmistatud tekstiilist, siidist, nahast, kunstnahast,
villasest lõngast ning loodusest
leitavast materjalist. Mõned on
tööstuslikult õmmeldud ja teised jällegi kootud ning punutud. Kollektsioonis leidub veel
rohelisi ja valgeid kirurgimütse,
mis kuulusid Keila kauaaegsele
kirurgile Peeter Sepale. Naiste kübarad on konserveeritud
Ennistuskojas KANUT 2004.
aastal.
Näituse koostas Külli Kõrs
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Keila suusapäevade viis
etappi on peetud
priit idarand, ivo lindus

Keila suusapäevade viies
etapp tõi Keilasse terviseradadele seekord 57 numbriga
suusatajat, kes võtsid mõõtu
kas siis stopperi, pulsikella või
naabrimehega. Parima võimaliku ilma ja libisemisega peetud
suusapäevade viimane etapp
tõi ka rekordilise ringiaja.
Päeva kiireim oli Virgo Karu
Kolgakülast. Keilakatest oli
seekord parim Rego Tohvrel.
Naistest naasis rajalt kõige kiiremini Maarika Tamm Keilast.
Oma vanuseklasssi parimad olid Karol Tohvrel, Andre
Kauk, Brita Liivamaa, Kaspar
Eduvald, Hedvig Rass, HansKristen Rootalu, Kertu Oras,
Raiko Lille, Merli Beilmann,
Siim Vinter ja Karl Lell.
Selle nädalavahetusega said
peetud kõik Keila suusapäevade viis etappi. Neist vaid
esimene etapp nihkus lumeoludest tingituna hilisemale
ajale.

Kokku sai viie etapi jooksul
tulemuse kirja 190 suusatajat,
kes lõpetasid kokku 344 korral.
Suusasõitjatele lisandus veel
Keila Suusasõidul osalenud 86
matkajat.
Kõige rohkem oli osalejaid
meeste põhiklassis – 60, vähim oli vanimaid naisveterane
–3. Meeldivalt palju osales alla
10 aastaseid lapsi –18.
Võistlejaid oli nii Keilast,
lähiümbrusest kui ka kaugemalt: Kolgakülast, Kehrast, Vanamõisa Suusaklubist, Tartust,
Paralepa JK-st, Sauelt, Sakust,
Padiselt, Vasalemmast, Piritalt,
Nõmmelt, Laagrist, Paldiskist,
Jõgisoolt, Tallinnast.
Sarja edukale läbiviimisele
aitasid kaasa HAVANNASport,
SA Keila Terviserajad, Keila LV,
Pirita SUKL, Kuristu Miniloomad, OÜ CarLux, Kttiming,
Hole In One.
Sarja lõpetamine ja autasustamine toimub laupäeval 14.
märtsil kell 11.00 HAVANNASpordi kaupluses.

“Nürnberg” Keila
kultuurikeskuses
VAT TEATER

foto:erakogu
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Keila noortekeskus on üks Eesti suuremaid
heidi kena

KEILA AVATUD NOORTEKESKUS

Veebruarikuus käisid kaks
Keila Avatud Noortekeskuse
noorsootöötajat Karmo Tihane
ja Heidi Kena ringreisil Eesti
Avatud Noortekeskustes. Kahe
päeva vältel külastati 13 noortekeskust suunal HarjumaaVõrumaa-Harjumaa: Tallinna
Järve, Saue, Keila, Ravila, Tartu Tähe, Kanepi, Rõuge, Võru,
Valga, Karksi- Nuia, Viljandi ja
Türi.
Reisi eesmärk oli tutvuda
teiste maakondade noortekeskuste tööga, leida uusi kontakte, saada ideid ning algatada
ühiseid koostööprojekte. Sügisel on kavas külastada noortekeskuseid ida-läänesuunas
ning aprillis külastatakse sama
projekti raames 10 noortekeskust Lätis.
Külastatavad noortekeskused olid väga erinevad. Oli nii
suuremaid kui ka väiksemaid
noortekeskusi, oli neid, kus
tööl ainult üks noorsootöötaja,
aga ka neid, kus lisaks paarile
noorsootöötajale tegutsesid
mitmed vabatahtlikud.
Silma paistsid ka keskused,
kellel
o n
olnud
paremad rahalised võimalused,

et luua noortele
mõnus ja hubane
keskkond.
Nii mõnigi noortekeskus on kindla
suunitlusega,
näiteks vastavatud
Järve Noortekeskuses on teemaks
multimeedia – neil
on olemas uusimad
arvutid, mis on varustatud erinevate
töötlusprogrammidega, mille kasutamist õpetavad oma
ala asjatundjad.
Keila
Avatud
Noortekeskus oli külastatud
keskuste seas. Paljudele noorsootöötajatele avaldas Keila
keskus muljet just oma suuruse tõttu - oleme üks Eesti
suurimaid. Kui paljudes noortekeskustes on heal juhul paar
ruumi, siis meil on neid tublisti rohkem. Kõik ruumid on
ka leidnud kasutuse ja
neid oleks veel juurdegi vaja.
K e i l a
noortekeskuse
suunaks on ajapikkukujunenud
muusika.
Kui
piljardilaud on olemas
pea kõikidel keskustel, siis
oma möödunud aasta oktoob-

VAT Teatri etendust „Nürnberg“, milles mängib peaosa eesti teatri suurmeister ja
vastne riikliku kultuuripreemia laureaat Aarne Üksküla,
saab vaadata 16. märtsil kell
19 Keila kultuurikeskuses.
Tuntud poola kirjaniku,
filmistsenaristi ja produtsendi
Wojciech Tomczyk`i lavalugu
keskendub ohvrite ja tagakiusajate suhetele ning tõstatab
üles teema, mis tihtilugu kerkib üles Eestiski: kas, miks ja
kuidas on tarvis arveid klaarida
kommunistliku minevikuga.
2005. aastal kirjutatud ning
Poolas riikliku preemiaga pärjatud lavastus esietendus VAT
Teatris eelmise aasta kevadel.
Näidendi kaasaegne ja köitev
tekst pakub näitlejaile häid
mänguvõimalusi ja publikule
kaasaelamist ning mõtteainet.
Tegu on põneva, kriminaalse
koega särava looga, mis pakub
teatrivaatajale võimaluse veeta
teatriõhtu koos poolakatega
ja vaadata minevikku pilguga,
mis avaneb ühe Varssavi kesklinnakorteri rõdult.
Noor ajakirjanik Hanka külastab pensionipõlve pidavat
sõjaväe vastuluure polkovnikut, Stefan Kolodziej’d. Ta
tahab saada informatsiooni

ühe vastuolulise saatusega ohvitseri kohta. Kuid Stefanil on
teised plaanid: tema tahab rääkida oma lugu. Lugu, mis on
ajakirjaniku eluga kahtlaselt
läbi põimunud.
Mis salapärane minevikusündmus ühendab noore ajakirjaniku ja vana luuraja saatused? Kas erupolkovnik leiab
oma “Nürnbergi”?
Lisaks Aarne Ükskülale säravad laval Katariina Lauk ja
Tiina Rebane. Tüki lavastaja
on Aare Toikka, kunstnikutöö
tegi Hardi Volmer.
Loo autor Wojciech Tomczyk
ütleb nii: „Mind huvitas psühholoogiline protsess, kolme
läbipõlenud inimese vastastikused suhted, samuti nende
suhted Poola Rahvavabariigi
ajalooga.
See viimane on erakordselt
huvipakkuv, lausa eksootiline,
sest ehkki sellega tegelevad
paljud, on see suures osas
meie jaoks ikka tundmatu.
Mind ei huvitanud seega mitte niivõrd eriteenistused, vaid
manipulatsiooni mehhanism,
mida kõigele lisaks kasutatakse niisama, ilma põhjuseta.
Aga kellegi manipuleerimiseks
ei pea olema luureohvitser. Iga
päev võime veenduda, et meie
avalik elu on mingi kummituslik illusioonide teater, täielik
fiktsioon.“

KEILA AVATUD NOORTEKESKUSE
KEVADINE ÖÖMATK EHK

KEILA O-ÖÖ 2
19. märts 2009 algusega 19.00 Keila
Noortekeskuse juures

Tule, jätame koos talvega hüvasti ja võtame kevade
vastu (kevad algab 20. märtsil)

ris avatud uue bändaariumiga
erineme teistest suuresti Eestis ei ole mitte ühtki teist
noortekeskust, kus oleks niivõrd tasemel bändiruum koos
stuudiotehnikaga. Bände käib
seal praegu harjutamas kümne
ringis ja huvi vaibumist pole
märgata.
Bändaarium on olnud noortekeskuses algusest peale, sealt
on tuule tiibadesse saanud nii
mõnedki noortebändid. Läbi
aastate on toimunud palju erinevaid kontserte, kus on kohalike noorte kõrval esinenud
ka üleriigilisi staare. Samuti
on noortele trummi- ja kitarrimängu õpetanud mitmed tuntud muusikud.
Bändaariumist eraldi seisev,
ent mitte vähem populaarne
on DJ-klubi. Hea on tõdeda,
et noored tahavad teha ja on

nõus vaeva nägema ning endale ja teistele tõestama, et on
võimelised paljukski. Olgu selleks siis väärikas esinemine pidudesarjas The Nightmare või
lihtsalt enda ja oma sõprade
lõbuks plaatide keerutamine.
Musitseerimise kõrval on
väga kõrgelt hinnatud sport,
seda suuresti tänu spordisaalile, mis on jällegi väga vähestel noortekeskustel ning mille
graafikus on raske leida vaba
aega. Harjutamas käivad nii
korv-, võrk-, kui ka pesapallurid.
Ringreis aitas mõista, et
tegelikult on Eestis väga palju
lahedaid ja omanäolisi noortekeskusi, kellel igalühel on
omad võimalused ning head ja
vead. Aga kõik nad toimivad,
hoolimata sellest, et on rasked
ajad!

Matk läheb üle Tankimäe ja SOS Lasteküla kõrvalt Niitvälja soo poole. Vaatame metsloomade söötmise platsi,
otsime koos üles ilmatu piraka kivi. Keila kaitseliit ootab
meid lõkkega - küpsetame vorste, sööme saiakesi
ja joome sooja teed. Tagasi tuleme läbi Keila Paemurru,
üle Tankimäe noorteka juurde.
Orienteeruv lõpp noorteka juures 24.00
Matka pikkus 10 km.

OSAVÕTT ON TASUTA!
KINDLASTI SOOJAD RIIDED (müts, kindad, sall ja varusokid). Kui sul on, riputa endale külge helkur. Võimalusel võta kaasa taskulamp. Soovi korral pista kotti
ka termosega soe tee ja võileib vms (pakume ka omaltpoolt). Huvi korral võta kaasa fotokas
NB! Alla 12-aastased võivad tulla ainult koos vanema
venna-õe või vanemaga. Kõigil alla 18-aastastel
TINGIMATA vajalik lapsevanema kiri.
Lapsevanemale täitmiseks vajaliku blanketi saab www.
keilanoortekeskus.ee või Keila Noortekeskusest.
Kui keegi täiskasvanud pereliige ei saa järele tulla,
siis toimetame matka lõppedes alaealised ise koju.
TÄPSEM INFO ja REGISTREERIMINE
Tel. 6099089, knk@keila.ee
REGISTREERIMINE toimub 17. MÄRTSINI. KOHTADE ARV
ON PIIRATUD! TOETAJAD
Keila Linnavalitsus, MTÜ Valikuvõimalus, Kaitseliit

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus
Püsinäitus „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
Harjumaa muuseum,
Linnuse tn. 9
Tel: 6781668, e-post:
muuseum@hmk.ee
„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. PEAKATTED
5. märts - 19. aprill
Muuseumiaastal näitab Harjumaa Muuseum oma tarbeesemete kollektsioone.
Harjumaa muuseum
„TAVALISED KALTSUVAIBAD“
10.märts - 9.aprill
Noortekeskuse II korrus ja
Keila sotsiaalkeskus
“KAEV, TUHK JA TORN”
13.märts – 30.märts
Kunstnik Tõnu Talve teosed
Keila Kultuurikeskus

teater

minutit.
Keila kultuurikeskus

Täpsem info ja registreerimine
tel. 6099089

“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

KANGASTELGEDEL KUDUMISE RINGI 45.AASTAPÄEV
20.märtsil kell 16.00
Väike kohvilaud ringi endistele
ja praegustele liikmetele ja
juhendajatele ning headele sõpradele. Oma soovist
üritusel osaleda palun teatada
18.märtsiks
Keila sotsiaalkeskus. Telefon
6791 570.

“MU KALLIS LIFT” - VANABASKINI TEATER
NB! Esietendus
6. ja 7.aprill kell 19:00 Pilet:
125.- / 150.Keila kultuurikeskus

kontsert
UNO LOOP
23.aprill kell 19:00 Pilet 150.Piletid müügil Piletilevis ja
Keila kultuurikeskuses
Keila kultuurikeskus

sport
KEILA MEISTRIVÕISTLUSED
KORVPALLIS
15.märts kell 12:00
Keila tervisekeskus

muud üritused
KEILA LIONS KLUBI 15 AASTAPÄEVA PIDU.
14. märts kell 19.00
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

„MEETER VAIPA OMA
KÄTEGA“.
16.-20.märts
Võimalus kududa endale
Juhendajateks kangastelgede
ringi liikmed.
Keila Sotsiaalkeskuses

“LOOMINE KESTAB” RITUAALTEATER WYRD
29.märts kell 18:00 Pilet: 100./ 75.Oodatud on kõik põliste
teadmiste austajad ja indiaani
kultuuri huvilised.
Keila kultuurikeskus

VESTLUSRING EESTI PÄEVALEHE KIRJASTUSEGA
17.märtsil kell 13.30
Emakeelepäeva külaliseks
Eesti Päevalehe Kirjastus.
Vestlusring kirjastuse raamatute valiku teemadel. Tutvustatakse raamatuid “toimetuse
kapinurgast”.
Keila sotsiaalkeskus

“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

KEVADINE ÖÖ-MATK EHK
KEILA O-ÖÖ2
19.märts kel 19.00 Osavõtt
tasuta
Matk läheb üle Tankimäe ja
SOS Lasteküla kõrvalt Niitvälja
soo poole.
Algus noortekeskuse juurest

Kallid laste vanemad, kes Te olite kutsutud
27. veebruaril 2009 aastal Beebiballile kuid
ei saanud osaleda. Palun tulge oma laste
meenete järgi Keila Linnavalitsusse tuba
number 24.
Lugupidamisega Piia Peterson
Sotsiaal- ja tervishoinõunik
6790726

Palju õnne!
			
			
			
			

KEILA PENSIONÄRIDE
ÜHENDUSE KEVADPIDU
28.märts kell15.00
Meeleolu loovad nii oma- kui
külalissolistid. Kohvilaud koos
tantsumuusikaga.
Peoraha 50.- saab maksta
23. ja 24. märtsil kella 12- 14ni
kultuurikeskuses.
Keila kultuurikeskus
NAISANSAMBEL 25
4. aprill kell 14:00
Keila Kultuurikeskus
Osavõtust palun registreerida
Keila kultuurikeskuse telefonil:
6045045
HIIREKESE MÄNGUTUBA
Mängimiseks avatud E ja K 1014. Sissepääs tasuta
Mängutuba koolieelikutele
koos vanematega.
Haapsalu mnt 31
www.hiirekese.ee

kogudus
3.paastuaja pühapäev
15. märts kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga.
Keila Miikaeli kogudus
Adventkoguduse jumalateenistus
14.märts kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse piiblitund
14.märts kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5
Inglise keele kursus ja ingliskeelne piibliõpe
Iga neljapäev 17:30-18:30 kõigile huvilistele tasuta
Juhendaja: Mr. Dale Benjamin.
USA, Montana”

Sündinud

28.01.2009
30.01.2009
03.02.2009
01.03.2009

Avaldame sügavat kaastunnet
perekond Lillemaa`le kalli

HUVITAVATE KOHTUMISTE
KLUBI
21. märts kell 19.00
Keila kultuurikeskus
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Avaldame kaastunnet

Avaldame kaastunnet

Andresele, Argole ja Silvile kalli

Sirjele perega

ema, vanaema ja ämma

ema, ämma,
vanaema
kaotuse puhul.
Liivi, Genadi, Sirje, Uno

Avaldame sügavat kaastunnet
Leida Sagad’ile kalli õe

EMA

Milvi
Heinmaa

surma puhul.

kaotuse puhul.

Perekonnad Sookruus,

Mare ja Tiiu peredega.

Utsal, Kaber, Lille, Mändmets

Südamlik kaastunne Timole,
Tanelile, Evele ja Marikale

Luule
Sesmin ‘i

onu Sassi
kaotuse puhul.

ootamatu kaotuse puhul!
AS Keila Taastusravikeskuse

- Maerold Nõver
- Senneth Romeo Randkivi
- Armand Kaus
- Keiti Kiintok

Tiina Anette, Katrin, Enely,
Enriko, Salme ja Virgo

kollektiiv

Kuulutused
kinnisvara
Vahetan kõigi mugavustega 2toalise korteri 3toalise
korteri vastu. Nõutav rõdu,
sobib teine või kolmas korrus.
Soovitavalt Vasara või Piiri
tänava piirkonnas. Tel 55 65
45 37.
Üürile anda 1-toaline korter
Keilas. Osaliselt möbleeritud,
avatud köök, elektriküte,
pesumasin, külmkapp, kaabel
TV, internetiühendus, turvauks,
rahulikd naabrid. Huvi korral
võtta ühendust telefonil 565
2709.
Üürile anda(500 kr kuus)
heas seisukorras garaaz Keilas,
Noortekeskuse taga,Vasara
tänaval,kahekordse garaazi I
korrus. Tel: 51 030 81
Anda üürile 64m2 bürooruumid Keila kesklinnas
Keskväljak 8A (Eesti energia
klienditeenindus) alates 1.aprillist. Info tel: 56 628 428 või
60 45 036.
Rendile anda kaupluse ruumid. Kauplus-teeninduspind
Saue Kaubakeskuse kõrval,
suurusega 30-90m2. Lisainfo

tel. 56 612 600.

müük
Müüa maa-alune garaaž
Keilas Vasara tänaval. Hind
soodne. Tel:53009927
Küttepuude müük. Kask
- alates 600 kr/ rm. Hall lepp
- alates 450 kr/rm. Hind koos
veoga alates 4.5rm. Samas
transport teenus väikse
kalluriga . Ja pakume tasuta
metsandusliku konsultatsiooni
(tel 5106728)
Küttepuude müük!!! Saetud
ja lõhutud toores kask ning
must lepp (al. 400 kr/rm), kuiv
kask ja kuiv lepp 40 l võrgus
(al. 30 kr/võrk). Tel. 50 33 119,
e-post: ruumimeeter3@hot.ee

TEENUS
Peo- ja peielauad, lõunasöökide kohalevedu firmadele.
Hinnad soodsad! Tel: 51 19 734

parkett jne). Tel: 50 37 609
Korstnapühkija teeb töid
Keilas ja lähiümbruses. Tel:
5229820
Vannide emaileerimine.
Toonide valik. Garantii. Tel:
5581222.
Eriti soodne fekaalivedu
Sauel, Keila linnas ja LääneHarjus. Töötame esmaspäevast-pühapäevani.Tel: 51916171.
Sat-Tv antennitööd, ZuumTV, Viasat, arvutihooldus,
digiboksid 1290.- kr. Jaama 13,
Keila Sat-Tv Antennikeskus. T:
678 1899, 5568 4433, 5568
4438.
Tehnilised tööd, soojussõlmede ja katlamajade hooldus,
gaasitööd, õhk-soojuspumpade paigaldus, soojusvahetite
läbipesu. Info: Jaama 13, Keila.
Te:5568 4433, 678 1899.
Autoremont. Tel: 58 435 512

Potsepatööd, klassikalised
kaminad ja looduskivi paigaldus. Tel. 58 033 448.
Teostan ehitus- ja remonditöid (sh kipsi- ja maalritööd,

Kogenud ehitaja (sisetööd)
teeb teie kodu korda. Helista
kohe 519 13 916.
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14.märtsil algusega kell 22:00
olete kõik oodatud

ALIBI PUBISSE
videodiskor Margus
Kaukese "taktikepi all"
jalga keerutama!
SISSEPÄÄS TASUTA!

Alates esmaspäevast, 16.03. iga
päev Happy-Houri’d. Tutvu
lähemalt www.alibi.ee

AS PROTTEN F.S.C.

ESINDUSKAUPLUS
MÜÜGIL 2009.a.
PROTTEN kevadkollektsioon
SAABUSID MÜÜGILE UUED
KÄEKOTID JA KEVADKINGAD
TÄIENENUD VALIK LÕHNASID

Garderoobisüsteemidele
ja liugustele

MUSTAD VIIGIPÜKSID JA SEELIKUD
MÄRTSI LÕPUNI -20%
OLETE OODATUD!

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

Haktaco OÜ Maardu
terminalis (EKE Ärikeskus,
Vana-Narva mnt 28)

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!

KIVISÖE LÕPUMÜÜK

Helista ja küsi lisa, ning teeme koostööd.
Tel. 514 9668 rajakt@hot.ee

Täpsem info telefonil
6613688

hinnaga

2242.00 EEK/tonn

Täpsem info

:

(sisaldab 18% km)

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

11.01teated

13.01

76.90 kr/kg

38.- kr/kg

35.90

12.50

23.90

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.

150g.

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

Tekst

Reklaami hinnapäringud

