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Haldusreformist
Keila pilgu läbi

Lotte kutsub
leiutama
Käesoleva aasta Keila
päeval rõõmustab lapsi
koeratüdruk Lotte. Sel
puhul kuulutatakse välja
leiutamiskonkurss “Keila
leiutab 2009”.
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Märtsi alguses sai teatavaks regionaalminister Siim
Valmar Kiisleri haldusreformi
kava, mille järgi jääks Eestisse
senise 227 omavalitsuse asemel alles vähemalt 20. Kava
järgi jääks eraldiseisvateks
omavalitsusteks viis suuremat
linna - Tallinn, Tartu, Narva,
Pärnu ja Kohtla-Järve. Ülejäänud omavalitsused liidetaks
radikaalseima plaani kohaselt

uudis

juba selleks sügiseks 15 omavalitsuseks, mille piirid kattuksid praeguste maakondade
piiridega.
Vastuseks regionaalministri
ettepanekule moodustas Harju
maavanem haldusterritoriaalse
korralduse reformi komisjoni.
17. märtsil saatsid Keila vallajuhid Kadri Kreisman ja Heiko
Raamat Keila ja Paldiski linnale
ning Padise, Vasalemma, Ker-

nu ja Nissi vallale kutse ühise
laua taha, arutama võimalust
moodustada Lääne-Harjumaale üks ligi 30 000 elanikuga
ning 1200 ruutkilomeetrise
pindalaga omavalitsus.
Keila linna esialgset seisukohta haldusreformi osas ning
kokkuvõtet 2007. aastal läbi
viidud teemakohasest uuringust loe leheküljel 5.

Esmaspäeval andis Keila
Lions Klubi Keila paljulapselistele peredele üle 4100
krooni, mis koguti 25.
veebruaril peetud traditsioonilise heategevusliku
veepäeva raames.
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Nädal Lõppes, teine algas

Mõtteid möödunud nädalast
Täna, 25. märtsil möödub 60 aastat märtsiküüditamisest. Sündmusest, millest tänased noored (ja
lausa mitte enam nii väga nooredki) midagi peale
koolis räägitu ei tea. Õnneks on meie seas veel
inimesi, kes oma mälestusi noorematele jagada
saavad ning soovivad. Keila Lehel on alati hea meel
avaldada mälestusi nii Keila elust kui muudest olulistest sündmustest. Järgmisel nädalal on meil see
võimalus.
Haldusreform kütab kirgi. Ministrid arutavad,
erakonnad arutavad, maavalitsused arutavad ning
omavalitsused arutavad. Milline on õige lahendus,
millised on õiged jutid, mis kaardile tõmmatakse?
Ei tea, aga kindlasti ei saa jutte tõmmata juttide
pärast. Täna jääb esitletud kava puhul küll selgusetuks, mida joonte ümbertõmbamine reaalselt
paremaks teeb. Kui teeb.
Taaskord peab inimestele meelde tuletama, et
kooselu edukaks toimimiseks peavad kõik osapooled teatud reegleid järgima. Eeskätt kaaskodanike
ning meie kõigi ühist vara austama. Politsei andmetel on viimasel ajal probleemiks Loode-Keilas
asuvate pooleliolevate ehituste akende ja krundipiirete lõhkumine. Pealtnägijate sõnul ning sündmuskohal olnud jälgede järgi otsustades on tegemist
põhikooliealiste koolipoistega. Siit lapsevanematele
meeldetuletus, et juba ilma loata võõral krundil
viibimine on seadusevastane ja karistatav, veelgi
enam lõhkumine ja hoonetesse sisse tungimine.

doris matteus
doris@keila.ee

27. märts – Eesti sotsiaaltöötajate päev
27. märtsil tähistatakse Eesti
sotsiaaltöötajate
päeva. Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (ESTA)
algatas 2007. aastal
sotsiaaltöötajate
päeva tähistamise traditsiooni, et
tutvustada inimestele sotsiaaltööd
ja tunnustada sotsiaalvaldkonnas
töötavaid tublisid
inimesi.
eike käsi
ESTA VOLIKOGU LIIGE
KEILA ABILINNAPEA

Viimaste aastate majanduse
tõusulaine jättis sotsiaalvaldkonna tagaplaanile. Nüüd,
tööpuuduse ja üldise pessimismi kasvades muutub sotsiaaltöö roll päevast-päeva tähtsamaks ja ühiskond ootab
sotsiaaltöötajatelt üha rohkem.
Mõistes oma vastutust, püüavad sotsiaaltöötajad teha kõik
endast oleneva, et aidata raskustesse sattunud inimesi.
Sotsiaaltöötajad teavad, et
kõige tähtsam on inimestest
hoolida. Kui hoolid, on kergem
koos lahendusi otsida. Enamasti ei ole piisavalt raha ja
alati polegi rahast abi. Ärakuulamine, heatahtlik suhtumine
ning seaduslike õiguste ja abisaamise võimaluste selgitamine sisendab inimestele kindlustunnet, et ka raskes
olukorras võib leida lahendusi,

Aasta hoolekandeasutuse juhi nominent on ka Keila Sotsiaalkeskuse
juhataja Riina Sippol.
mis aitavad edasi minna.
Sotsiaaltöötajate
päeval
soovime, et inimesed usuksid
lahenduste
võimalikkusse.
Meie, sotsiaaltöötajad, tahame, oskame ja suudame olla
abivajajatele usaldusväärsed
nõuandjad ja koostööpartnerid.
Ka sotsiaaltöötajad vajavad
tunnustust ja toetust, et suuta
teha oma vastutusrikast aitamistööd. Seepärast tunnustab
ESTA sotsiaaltöötajate päeval
sotsiaalvaldkonna
töötajaid,
kelle tööpanust ja inimlikku
suhtumist on esile tõstnud
kliendid, kolleegid ja koostööpartnerid.
Sotsiaaltöötajate
päeval
kuulutatakse välja 2008.aasta

Aasta Sotsiaaltöötaja, Aasta
Hoolekandeasutuse Juht, Aasta Sotsiaalhooldaja, Elutöö Tegija Sotsiaalvaldkonnas ja Ajakirjanik, kes kõige enam on
pööranud tähelepanu sotsiaalvaldkonna teemadele ning neid
ajakirjanduses kajastanud. Keila linn esitas Aasta Hoolekandeasutuse Juhi nominendiks
Keila Sotsiaalkeskuse juhataja
Riina Sippoli ja sotsiaalkeskus
esitas Aasta Sotsiaalhooldaja
nominendiks Helve Kokseri.
Kõikides kategooriates oli
üle Eesti nominente kokku 36.
Tunnustamisüritus toimub 27.
märtsil Tallinnas Eesti Metodisti Kirikus, osalejaid tervitab
sotsiaalminister Hanno Pevkur, Riigikogu sotsiaalkomis-

Foto: valdur vacht

joni esimees Heljo Pikhof ja
ESTA tegevjuht Astrid Ojasoon.
Siiras tänu kõikidele sotsiaaltöö tegijatele, kes te seda
keerulist ja rasket aitamistööd
teete!
Olete need, keda vajatakse
elu raskematel hetkedel, aga
ka need, kelle tarka nõu ja lahket sõna alati oodatakse. Teie
õnge, vahel ka kala, ulatav abikäsi on alati vajalik, neile, kes
mingil eluhetkel ise endaga
enam toime tulla ei suuda või
kes vajavad väikest tuge, et
taas jaksata.
Õnnitlen kõiki Keila linna
sotsiaaltöötajaid sotsiaaltöötajate päeva puhul, soovin jõudu
ja edu teie tänuväärses töös.

Lugeja kiri

Nädal piltides

Kevad on saabunud!

Mets on täis linnulaulu ja ega lillede tärkaminegi kaugel pole. Valgus ja soojus kosutab
hinge. Samas on natuke nukker meeleolu,
et järjest kõrgemalt käiv päike nii kiirelt
lume sulatab. Talv, mis oli sel aastal nii
suurepärane, peab taanduma. Maanteedel
ja linnatänavatel oli möödunud talv tavaliselt
poriselt must ja masendav nagu varemgi,
aga Keila metsas sai peaaegu kolme kuu
vältel nautida talvemõnusid täiel rinnal.
Leino Mägi eestvedamisel on Keila Terviserajad tubli kollektiiv rajanud meie parkmetsa
suurepärased suusarajad, mis on tuntud ka
väljaspool Keilat. Toivo Lumiste ja Olev Baar
hoidsid sel talvel ilmataadi abiga suusarajad
ja kelgutamismäed suurepärases korras.
Olen kindel, et väljendan sadade talverõõmudest osa saanute soovi ütelda suur, suur
tänu tehtud töö
ja nähtud vaeva
eest.
Aitäh, tublid
mehed!

Õues on näha kevadet. Pilt on Foto: valdur vacht
tehtud 20.märtsil Paldiski maantee 8 õuel.

Keila nädalaleht

Kangastelgedel kudumise ring
pidas sünnipäeva

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

Foto: valdur vacht

vastutav väljaandja:
doris matteus

Keila kunstmuruväljakul Foto: doris matteus
kohtusid Keila JK ning HÜJK Emmaste.

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

Enn Milvek,
suusaradade
püsiklient

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada
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Märtsiküüditamisest on möödunud 60 aastat Lühidalt

Kolmapäeval,
25.märtsil möödus
60 aastat 1949.
aasta märtsiküüditamisest. Ühendus
Memento korraldas
kolmapäeval mälestushetke Keila
raudteejaamas
asuva mälestuskivi
juures.

huvitav

kadi kroon

KROON@KEILA.EE

Küüditamise
aastapäeva
mälestusjumalateenistus Keila
Mihkli kirikus toimub pühapäeval, 29.märtsil kell 11.00.
Esineb kammerkoor Carmina.
Märtsiküüditamise aluseks
oli NSV Liidu Ülemnõukogu
1948. aastal 26. novembril välja antud seadlus. NSV Liidu
Riikliku Julgeoleku Ministeeriumis koostati spetsiaalne
operatiivplaan “Priboi” (vene
keeles “Murdlainetus”), mille

Keilas 25.märtsil 1949 jäädvustatud küüditamisrong
kohaselt tuli Leedu, Läti ja
Eesti NSV territooriumilt igaveseks ajaks välja saata sealsed
kulakud ja rahvavaenlased.
Eestist tuli otsuse kohaselt
välja saata 7500 perekonda 22
500 inimesega.
Operatsioon Priboi käivitus
25. märtsi varahommikul, pealinnades kell 04:00, maakondades kell 06:00. Operatsioon

tuli läbi viia kolme ööpäeva
jooksul.
Kogu Eestist saadeti eriasumisele umbes 21 000 inimest,
kelle hulgas oli kõige arvukamalt 7-aastasi lapsi. Tööealisi
mehi oli veidi üle 10%. Vanemaid kui 60-aastasi oli u 15%,
sh ka üle 90 aasta vanuseid.
Äraviidute seas oli invaliide,
lapseootel naisi ja ilma vane-

Foto: gustav kulp

mateta väljasaadetud lapsi.
Harju maakonnas oli küüditamisnimekirjades inimesi väidetavalt 1779, kellest küüditati
kokku 1321, pääses 458.
Balti riikidest tervikuna
küüditati neil päevil oma kodudest Siberisse üle 92 000
inimese.
Samal teemal ka järgmises
Keila Lehes.

• Küüditamine okupeeritud Balti riikidest algas 25.
märtsi esimestel tundidel ja
lõppes 29. märtsi õhtul.
• Eestlaste küüditamiseks varuti 19 rongi 1079
loomavaguniga ning 2772
veoautot.
• Eestlaste küüditamisest
võttis Eestis ja Venemaal
otseselt osa
25 000 inimest.
• Küüditamisele olid määratud perekonnad, mitte
üksikisikud.
• Eestist küüditati üle 20
000 inimese, kellest rõhuva
enamiku moodustasid
naised, lapsed ja vanurid.
Algsetesse küüditamisnimekirjadesse oli kantud 9700
perekonda 31 000 liikmega.
• Ainuüksi ešelonides suri
42 eestlast.
• Siberis suri umbes 2500
eestlast.

Paljulapselised pered
saavad ujuda
Esmaspäeval andis Keila
Lions Klubi Keila paljulapselistele peredele üle 4100 krooni,
mis koguti 25. veebruaril peetud traditsioonilise heategevusliku veepäeva raames.
Annetuse ulatuses saavad 7
Keila paljulapselist perekonda
kasutada Keila Tervisekeskuse teenuseid. Kingituse saajad
valis välja Keila Suurte Perede Ühendus Pere Rõõm. Keila
Lions Klubi presidendi Andry
Sinijärve sõnul oli klubil soov
toetada just neid, kel seda kõige enam vaja:„Paljulapselised
pered valisid kingituse saanud
pered ise välja, teavad ju nemad kõige paremini, kellel abi
kõige enam tarvis.“

Allikas: erinevad allikad

Uudis

Leiutajate konkurss „Keila leiutab 2009”
keila kultuurikeskus

Käesoleval aastal on Keila päeva, 30. mail, lasteala märksõnaks Lotte. Nimelt rõõmustab
lapsi ja nende vanemaid oma
kohalviibimise ja tegevusega
kõigile tuttav animafilmi kangelane koeratüdruk Lotte.
Kuna Lotte on pärit Leiutajate
külast, siis selleks puhuks
kuulutatakse Keila linnas välja
konkurss „Keila leiutab 2009”.
Konkurss kestab ajavahemikul
01. aprill – 04. mai. Viimane
tööde esitamise tähtaeg on 04.
mai.
Konkursi tingimused
Osalema on oodatud kõik leiutamishuvilised, nii vanad kui
noored. Konkursil on 5 vanuseklassi: lapsed vanuses 2-6
aastat, 1.-4. klass, 5.-9. klass,
10.-12. klass ja täiskasvanud.
Lapsed ja õpilased võivad kasutada fantaasiat seinast seina,
täiskasvanud aga peaksid pead

murdma leiutistega, mis aitaksid Keila linlaste elu paremaks
muuta. Leiutistel võib olla
kuni 5 autorit. 2-6 aastaste laste ja 1.-4. klassi õpilaste tööde
autoriteks võib olla ka terve
lasteaia rühm või klass.
Tööde esitamine.
Tööd esitatakse e-posti teel.
Formaadiks sobib .jpg, .pdf või
ka .doc ja .xls. Tööd saadetakse aadressile kalle@keila.ee.
Joonisel peab olema juures ka
töödele esitatavate nõuete kirjeldus vastavalt vanuserühmale. Lisaks autori ees- ja
perekonnanimi(nimed) ning
kontakt. Leiutist ei pea valmis
tegema, küll aga on olemas
eriauhind 3-le parimale valmistehtud leiutisele olenemata vanuserühmast.
Originaaltööd
(joonised)
peab tooma hiljemalt 04. maiks
Keila
Kultuurikeskusesse,
Keskväljak 12 , millest korraldame näituse 18. maist-28maini.

Töödele esitatavad nõuded
Leiutised võivad olla ka juba
ammu väljamõeldud asjad, aga
iga täiendus, mis aitab seda
paremini ja mugavamalt kasutada, on leiutis. Näiteks mobiiltelefon, millega saaks mõõta ka palavikku.
- 2 - 6 aastased lapsed kirjeldavad oma leiutist lühidalt,
mis see on ja milleks see on
(lapsevanema või lasteaia kasvataja abiga).
- 1.-4. klassi õpilased kirjeldavad oma leiutist lühidalt, mis
see on ja milleks see on.
- 5.-9. klassi õpilased kirjeldavad oma leiutist, mis see on,
kellele mõeldud ja kuidas seda
rakendada (kuidas töötab).
- 10.-12. klassi õpilased kirjeldavad oma leiutist, mis see on,
kellele ja milleks mõeldud ning
kuidas seda rakendada (kuidas
töötab). Lisaks lühikirjeldus,
kuidas leiutist ehitada.
- Täiskasvanud kirjeldavad
oma leiutise vajalikkust ja
seda, kuidas leiutis aitab muu-

ta Keila linna elanike elu paremaks. Lisaks tuleb kirjeldada,
kuidas seda valmis ehitada ja
kuidas ta töötab.
Tööde hindamine
Leiutisi hindab viieliikmeline
žürii.
Auhinnad saavad iga vanuserühma kolm paremat.
Lisaks
saavad
auhinna
kolm paremat valmistehtud leiutist, olenemata

vanuserühmast. Hulgaliselt on
eriauhindu. Žürii hindab leiutise vajalikkust, originaalsust
ning võimalike kasutajate arvukust.
Abi ja küsimused e-posti aadressil kalle@keila, telefonil
6045045, 5016447. Head leiutamist!

Selgusid Harjumaa
parimad googeldajad
Eelmisel teisipäeval Harjumaa Muuseumi korraldatud
netiviktoriini „Harjumaa parim
googeldaja“ kõigile küsimustele vastasid õigesti viis osalejat.
17. märtsil kell 10.00 pani
muuseum oma kodulehele välja 12 küsimust Harjumaa kohta.
Vastuseid neile küsimustele
oodati e-posti teel kuni sama
päeva südaööni. Kõigile küsimustele leidsid õiged vastused
kokku viis osalejat, kelle vahel
loositi välja ka auhinnad. Loosi
tulemusel võitsid DVD “Loodusest leitud lood “ Ann Karafin ja
Liis Piiriste, ekskursiooni sõpradega Harjumaa Muuseumis
võitsid Margo Tiiman ja Brita
Liivamaa ning peaauhinna seiklusmängu “Suur aardejaht
Keila Jõepargis” koos nelja
sõbraga võitis Indrek Puolokainen.
Viktoriini õiged vastsused
leiab
http://www.muuseum.
harju.ee/viktoriin.php.

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

79.-

18.50
31.80 kr/L

14.90
19,80 kr/L

11.01- 13.01
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Linnavalitsus ja konstaablid tugevdavad kontrolli
kasside ja koerte pidamise üle
Loomad on inimese sõbrad.
Sellepärast tuleb enne kassi
või koera võtmist tõsiselt kaaluda, kas suudate oma tulevase sõbra heaolu tagada. On
iseenesest mõistetav, et loom
tahab liikuda ja et koduloom
vajab inimese seltsi.
Lemmiku soetamisel ei tohiks lapsevanemad oma laste
soovidele vastu tulla, kui nad
pole ise valmis loomade eest
hoolitsema. Lapsed võivad
lubada tulevase loomaga väljas käia, temaga mängida ja
teda toita. Väike lemmik on
kindlasti armas, kui aga loom
majas ja veidi suuremaks kasvanud, tüdib laps kohustustest kergesti. Siis tuleks last
kannatlikult õpetada loomaga
tegelemist jätkama. Samas ei
tohi unustada, et vastutaja nii
lapse kui looma heaolu eest on
täiskasvanu.
Esiteks peab koera- või kassiomanik teadma, et looma
ei tohi üksi ja ilma rihmata
avalikku kohta jooksma lasta.
Avalik koht on iga territoorium, ehitis või ruum, mis on
antud üldiseks kasutamiseks
või mis tegelikult on üldkasutatav (väljak, tänav, tee, park,
haljasala, kalmistu, staadion,
lauluväljak, puhkeala, vaateplatvorm, hoov, hoone, rajatis,
kino, klubi, toitlustusettevõte,
restoran, baar, kauplus, võimla, käimla, saun, ettevõte, elamu, elamu trepikoda, ühissõiduk jms).
Samuti sätestab Keila linna koerte ja kasside pidamise
eeskiri, et koera või kassi on
lubatud pidada sel moel, et
ühelt poolt oleks tagatud looma eluks vajalikud tingimused
ning teiselt poolt oleks väl-

ditud nende lahtipääsemine.
Samuti ei tohi koera või kassi
pidamine häirida kaasinimeste
rahu ning ohustada nende turvalisust.
Lahti pääsenud koer võib
teha palju paha teha – reostada ning inimesi hirmutada. Ka
koera jalutama viies tuleb olla
tähelepanelik, ta loom ei ohustaks teisi inimesi ega reostaks
ümbruskonda. Juhul kui see
siiski juhtub, peab omanik
reostuse kohe koristama. Selleks soovitan kanda kaasas kotikest.
Eramajade puhul on koera
omanik kohustatud tähistama
sissepääsu tema omandis või
valduses olevale territooriumile sildiga koera olemasolu kohta ning tagama ametiülesannet
täitvate isikute ohutu liikumise territooriumil.
Koera ega kassi ei tohi looma kaasa võtta kauplustesse,
toitlustusasutustesse, turule,
spordi- ja laste mänguväljakutele ning muudesse rahvarohketesse paikadesse. See keeld
ei kehti koertele ja kassidele
ettenähtud kohtade ja ürituste
puhul ning pimeda juhtkoerale
või teenistuskoerale teenistusülesannete täitmisel.
Kui Te olete eelneva läbi
lugenud, siis mõelge, kas teie
järgite koerte ja kasside pidamise eeskirja ja ühiselureegleid. Keila linna konstaablid ja
linnavalitsuse ametnikud jälgivad edaspidigi koerte ja kasside pidamise eeskirja täitmist.
Rikkumise puhul looma omanikuga vesteldakse, korduvate
rikkumiste puhul on võimalik
määrata rahatrahv kuni 6000
krooni.
Madis Melzar

koerte ja kasside pidamise eeskirjast
• Koera või kassi pidamine
ei tohi häirida kaasinimeste
rahu ning ohustada nende
turvalisust.
• Koera või kassiga avalikus
kohas viibimisel peab omanik tagama teiste inimeste
ja loomade ohutuse ning
vältima koera või kassi
lahtipääsemist.
• Omanik peab tagama
järelevalve oma kasvult või
käitumise poolest ohtliku
koera üle ning sellisel koeral
peab olema avalikus kohas
viibimisel suukorv peas ja
jalutusrihm kaelas.
• Koera või kassi omanik on
kohustatud jälgima, et tema
koer või kass ei reostaks
avalikke kohti. Omanik on
kohustatud tekitatud reostuse kohe koristama.
• Nakkusohtlikult haige

koera või kassiga avalikus
kohas viibimine on keelatud.
• Koera või kassi omanikul
on keelatud võtta looma
kaasa kauplustesse, toitlustusasutustesse, turule,
spordi- ja laste mänguväljakutele ning muudesse
rahvarohketesse paikadesse, välja arvatud selleks ettenähtud kohad ja üritused
ning pimeda juhtkoer või
teenistuskoer teenistusülesannete täitmisel.
Mida teha, kui naabri
koer haugub?
Sellisel juhul tuleb kohe
sündmuspaigalt politseisse
helistada. Politsei tuvastab
koer haukumise (öörahu
rikkumise) ning omanik
saab ettekirjutuse või
trahvi.

teade
Keila Linnavolikogu 54. istung toimub
teisipäeval, 31. märtsil 2009.a kell 17.00
Keila Linnavalitsuse saalis.
Päevakorras:
1. Linnapea aruanne
2. Volikogu liikmetele
volikogu tööst osavõtu eest
tasu ja volikogu ülesannete
täitmisel tehtud kulutuste
hüvitise suuruse ja maksmise korra kehtestamine
3. Keila linna 2009. aasta
eelarve I lisaeelarve
4. Keila Ühisgümnaasiumi
pedagoogide palgad
5. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Põhja tn 8c)
6. Vara võõrandamine SA-le
Keila Hariduse Sihtasutus
7. Varalise kohustuse võt-

mine
8. Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise korra
muutmine
9. Vee-ettevõtja määramine
10. Metsa 6 detailplaneeringu kehtestamine
11. Keila raudteejaama
piirkonna detailplaneeringu
osaline kehtestamine
12. Revisjonikomisjoni
tööplaani kinnitamine
13. Lähetusse saatmine
14. Rahanduskomisjoni
koosseisu kinnitamine
15. Kultuurikomisjoni aseesimehe valimine

Linnavolikogu istung on avalik. Istungit on võimalik jälgida ka
Keila linna veebilehe www.keila.ee vahendusel.

Krimiuudised

kristjan haljasoks
KONSTAABEL

Kokku registreeriti nädala
jooksul Keila linnas 43 sündmust, millest 8 korral ﬁkseeriti
liikluseeskirjade rikkumisi. Neljal korral tabati alkoholijoobes
mootorsõidukijuhid, kellest üks
oli rollerijuht. Tõsi ta on, et ilmad on juba niivõrd ilusad, et
ka kergemad liiklusvahendid
tänavale tulevad, aga kui on
tarbitud alkoholi, siis ei tohi
sõitma minna ka jalgratta ja
rolleriga. Liiklusõnnetusi registreeriti kaks, õnneks ei saanud neis inimesed viga. Vargusi
registreeriti sel nädalal neljal
korral. Joobes isikuid viis patrull Keila linnast kainenema
seekord kolmel korral. Avaliku

korra rikkumistest anti politseile teada kahel korral. Ühel korral tabati ka alaealine, kes ostis
poest tubakatooteid ja alkoholi.
Kaupmeestele ja klienditeenindajatele panekski seoses selle
juhtumiga südamele, et tuleb
veenduda selles, et ei müüdaks
alaealistele tooteid, mida nad
ei tohi omada ja tarbida. Mootorsõidukite juhtide tähelepanu
pööraks sellele, et järjekordne
koolivaheaeg on läbi saanud ja
lapsi taaskord rohkem liikluses.
Kuna aga kevad aina rohkem
päikest näitab, on laste pead
muid mõtteid täis ning liikluse
jälgimine ununeb. Seega peaks
sõidukijuhid olema eriti tähelepanelikud.
Probleemiks on saanud Loode-Keila pooleliolevate ehituste
akende ja krundipiirete lõhkumine. Tuletame lapsevanematele ning lastele meelde, et isegi loata viibimine võõral krundil
on seadusevastane ja karistatav, saati siis veel lõhkumine ja
hoonetesse sisse tungimine.

g4s
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18. märtsil kell 15.45 - Jaama plats 1 Kegeli kohviku taga
kogunesid noored. Saadeti minema.
19. märtsil kell 05:00 Tööstuse 7 väravate juures
seisis sõiduauto, roolis istus
meesterahvas, kes väitis, et käis
sõpradega kelgutamas ning
tuli kelkudele järgi. Auto pagasiruum oli täis vaskjuhtmeid.
Teavitati politseid ja Tööstuse
7 territooriumi klienti, kes tulid
kohale asjaolude väljaselgitamiseks. Kaablid ei olnud pärit
Tööstuse 7 territooriumilt. Politsei tegeles isikuga edasi.
20. märtsil kell 19.00 – Lasteaia Vikerkaar territooriumil
viibisid suured lapsed. Saadeti
minema.
20. märtsil kell 19.21- 19.27
- Kooli tänaval kogunesid noored. Avalikku korda ei rikutud,
alkoholi ei tarvitatud. Paluti
vaiksemalt olla.

21. märtsil kell 00.50 - Pargi 30 kogunesid estakaadi all
autodega noored. Tehti märkus, noored lahkusid.
22. märtsil kell 00.00 - Vikerkaare lasteaia siseõue tee
kividega suletud, 3 plastikprügikasti pikali.
22. märtsil kell 02.14 – Statoili tanklas ei tahtnud joobes
mees arvet maksta. Kohal oli
juba ka politsei ning arve sai
lõpuks makstud.
22. märtsil kell 11.20 - Jaama platsil poe ees 5 liikmeline
seltskond lahtiste õllepudelitega. Isikutele tehti märkus ja nad
saadeti minema.
22. märtsil kell 18.04 - Linnakodanik teatas, et noored
lõhuvad Vasara tänaval garaaže. Kohapeal kedagi ei viibinud,
garaažid on ammu lagunenud
ja maha jäetud.
22. märtsil kell 12.15 - Kaupluse Tallinn juures seisis kõnniteel sõiduauto. Juhile tehti
märkus, juht mõistis rikkumist
ning sõitis minema.

venekeelne veerg

Сегодня в номере

Административная
реформа
В ответ на предложения регионального министра по проведению административной
реформы руководители
волостей отправили приглашение руководителям
самоуправлений городов
Кейла и Палдиски, а также волостным старейшинам Нисси, Вазалемма,
Падизе и Керну собраться
и обсудить возможности
создания
единого
Западно-Харьюского самоуправления с 30 тысячами жителей. (стр. 5)
60 лет мартовским
репрессиям
На этой неделе исполнится 60 лет проведения
мартовских репрессий. В
1949 году в период с 25-го
по 29-е марта из Эстонии
было выслано в Сибирь
более 20 000 человек.
(стр. 3)
Старт Школа «Проша» посетит город
Кейла
В сентябре 2009 года
планирует начать свою
деятельность в Кейла
Старт Школа «Проша» по
адресу Keskväljak 17 (Социальный Центр Кейла).
Центр гуманитарного развития «Проша» 10 лет ведет свою деятельность,
направленную на всестороннее развитие ребенка,
занимается подготовкой
и адаптацией детей к школе.
4.04.2009 в Социальном Центре Кейла состоится инфочас с 14.30 до
15.30. Приглашаем всех
кого заинтересовала работа нашего Центра. Мы
с радостью ответим на все
Ваши вопросы! Вы такжe
можете получить информацию по телефонам:
6-32-85-85, 5-28-13-07 и в
интернете www.prosha.ee.
Контроль над содержанием кошек и собак
Городское
правительство в сотрудничестве
с полицией принимает
меры по усилению контроля над содержанием
домашних любимцев. Все
должны отдавать себе отчет, что это большая ответственность. В нашем
городе бывают случаи нарушения правил содержания кошек и собак. Во-

первых,
хозяевам
необходимо помнить, что
животное не должно находиться на улице без
присмотра, собаки должны находиться на поводке. Во-вторых, необходимо помнить, что ваше
домашнее животное не
должно стать источником
проблем и беспокойства
для соседей. При выгуле
собак необходимо убирать
за ними. Более подробно
о правила содержания домашних животных в городских условиях в этом
номере газеты. (стр. 4)
Песенный конкурс
В этом году традиционный песенный конкурс
вновь будет проходить в
нашем городе. Отборочные туры – 18 и 19 апреля,
заключительный тур – 25
апреля. Городской отборочный конкурс пройдет
31 марта в Кейласком центре культуры, начало в
10.00. Участие в конкурсе
могут принимать все желающие дети, проживающие в нашем городе, независимо от того, в какой
школе они учатся. (стр. 5)
Конкурс «Кейла изобретает 2009»
Ключевым словом детской части программы
дня города Кейла в этом
году будет «Лотте». Именно там зовут девочкусобачку из сказочной деревни
изобретателей,
которая и будет гостьей
городского
праздника.
Поэтому в рамках этого
мероприятия решено объявить конкурс «Кейла
изобретает 2009». Время
проведения конкурса – с 1
апреля по 4 мая. Последний день представления
работ – 4 мая. Условия
конкурса в сегодняшнем
номере городской газеты.
(стр. 3)
«Буратино»
Буратино – это всем известный
деревянный
мальчишка, приключения которого стали основой нового эстонского художественного
фильма
для всей семьи. Режиссер
фильма Расмус Меривоо,
в главной роли снялся
раквереский
школьник
Микк Нурга. В других ролях многие известные
эстонские актеры театра и
кино. (стр. 6)
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Haldusreformist Keila pilgu läbi
2007. aastal valmis
Keila Linnavalitsuse tellimusel ning
konsultatsiooni- ja
koolituskeskuse
Geomedia läbiviimisel uuring „Keila
linna haldusintegratsiooni vajaduse
ja võimalike tulemuste hindamine“.
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Uuringu eesmärk oli kujundada analüüsil põhinev eksperthinnang Keila linna arengu seisukohalt soodsaimate
haldusintegratsiooni vormide
kohta, samuti selgitada välja
integratsiooni erinevate vormide (liitumine, lepinguline
partnerlus, ühisinstitutsioonid) võimalikke mõjusid Keila linna haldussuutlikkusele.
Järgneb väljavõte uuringust.
Kokkuvõte ja soovitused
Võrreldes omavahel nelja analüüsitud haldusintegratsiooni
vormi (ühinemine, ühisasutuste ja –ettevõtete loomine,
ühisametnike
rakendamine
ning lepinguline koostöö),
saab analüüsile tuginedes üldistatult väita järgmist:
- Vahetuim ja riskivabam kasu
tuleneb Keila linnale lepingulisest
haldusintegratsioonist - teenuste arendamisest
kõigi peamiste valdkondade
munitsipaalasutustes või -ettevõtetes, korrektse arvestuse
pidamisest, teenuste eest tasumist garanteerivate lepingute sõlmimisest teiste üksustega ning vajadusel aktiivsest
müügist teistele üksustele ja
erasektorile.
- Ühisasutuste loomise võima-

lused analüüsitud piirkonnas
on asutuste ja ettevõtete ning
sihtpiirkondade arengutasemete suurtest erinevustest
tingituna piiratud. Teenuste
kättesaadavuse tagamise nõue
ei võimalda olulist kokkuhoidu majanduskuludes, minimaalne isikkoosseis enamuses väiksemates asutustes aga
personalikuludes. Keila linna
asutustele ja töötajatele langeb uutes ühisasutustes kohustus piirkondlike keskuste
väljaarendamiseks, järeleaitamiseks Vasalemmas, Paldiskis
ja vajadusel ka teistes asulates.
Sellest johtuvalt oleks ühisasutuste loomise tõenäolisemaks positiivseks tulemuseks
mitte teenuste kvaliteedi ja
ökonoomsuse kasv Keila linna
elanike jaoks vaid pigem Keila linna asutustega ühinevate
asutuste kompetentsi ja üldise
teenuste osutamise võimekuse
kasv. Juhul kui sisuline koostöö erinevates asulates asuvate
ühisasutuste allasutuste vahel
ei sujuks või Keila linna kesksed asutused kaotaksid huvi
kogu võrgustiku arendamise
osas, siis oleks tulemuseks
aga hoopis teenuse kvaliteedi
langus iseseisvuse ja vastutuse
kaotanud perifeersetes asulates/asutustes.
- Ühisametnike rakendamise
võimalused ja võimalik kasu
on Keila linnavalitsuse perspektiivist kasinad. Positiivse stsenaariumi korral võiks
ühisametnikest kasu saada
väiksemad piirkonna üksused,
eeskätt Vasalemma vald ja vallavalitsus.
- Piirkonna haldusüksuste
ühinemisega on võimalik saavutada olulist kokkuhoidu
valitsemise ja üldiste halduskulude osas kõigi ühinemisstsenaariumite korral. Ühinemine looks tugevad eeldused

huvitav
Eesti kodanik usaldab
kohalikke omavalitsusi
Eurobaromeetri
uuringu
kohaselt usub 4 eurooplast
10-st, et kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on
erinevatest tasanditest (ELliimesriigi
valitsus-kohalik
omavalitsus) suurim mõju nende
elule.
Eurobaromeetri
järgi
usaldavad
oma kohalikke ja
piirkondlikke omavalitsusi
pooled
(50%) ELi kodanikest, Eestis isegi
rohkem- 59%. Samas on Eesti lõunanaabrite juures
olukord usaldusega nutusem- vaid

44% lätlastest ja 31% leedukatest usaldab kohalikke ja
piirkondlikke omavalitsusi.
Skandinaavlastest usaldavad rootslastest kohalikku
tasandit 68% ja soomlastest
isegi 77%.
Regioonide Komitee
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Lühidalt
Harjumaa parim laululaps selgub Keilas
Sellel aastal toimub konkursi
Harjumaa Laululaps 2009 lõppkontsert taas Keila Kultuurikeskuses. Eelvoorud toimuvad 18.
ja 19. aprillil ning lõppkontsert
25. aprillil. Harjumaa Laululapse Keila linna eelvoor leiab aset
31. märtsil kell 10.00 Keila Kultuurikeskuses. Osaleda võivad
kõik Keila linnas elavad lapsed
olenemata sellest, kus nad õpivad või millises lasteaias käivad,
samuti kodused lapsed.
Konkursi juhendi, ankeedi ja
kvootidega saab tutvuda aadressil www.hol.ee.
Esitada tuleb üks laul vabal
valikul. Eelregistreerimine toimub kuni 26. märtsini (palume
teatada ka saateinstrument)
Keila Kultuurikeskuse telefonil
6045 045 või e-posti aadressil marge@keila.ee. Kaasa võtta noodid!
Marge – Elin Roose

Kuidas mõjutab haldusreform Keilat ja siinsete inimeste elukäiku?
piirkonna terviklikumaks ja
jätkusuutlikumaks arendamiseks pikemas perspektiivis,
ametnikkonna ja volikogu töös
osalejate üldise kompetentsi
tõusuks lähiperspektiivis. Kasvaks kohaliku omavalitsuse
laenuvõtu ja struktuurifondide
kaasfinantseerimisvõime.
Samas on ka hulk vastuargumente, mis kalduvad pooltargumente vähemalt lühi- ja
keskpikas perspektiivis üles
kaaluma. Keila linna ühinemisel oluliselt madalama maksutuludega Vasalemma valla ja
Paldiski linnaga ning oluliselt
madalamate omatuludega Keila vallaga toob kaasa surve ka
kulude, mis seni on Keila linnal enamuses valdkondades
olnud teistest piirkonna üksustest suurem, ühtlustamiseks ja
seda Keila linna elanike arvelt.
Sotsiaalse infrastruktuuri investeerimisvajadused on võrdselt suured kõigis üksustes
ning hetke eelarvevahendite
valguses ei ole võimalik neid
kõiki korraga rahastada ka senisest suurema eelarvemahu
korral. Sellest tulenevad pinged on üsna möödapääsematud, isegi kui ühinemislepingusse vastav investeeringute
kava lisatakse. Transpordi ja
tehnilise infrastruktuuri investeerimisvajadused on teistel
üksustel Keila linnast oluliselt
suuremad ning ühinemisel
tuleks enam-vähem võrdse
taseme saavutamiseks esmalt investeerida mitte Keila linna, vaid piirkonna teiste
asulate infrastruktuuridesse. Ka ei taga üksuste kaupa
ühinemine tervikliku asustussüsteemiga haldusterritooriumi väljakujunemist Keila linna

Foto: egon karpov

kommentaar

Keila linn ei ole haldusreformi vastu, kuid täna oleme
seisukohal, et rutates ja lahmides ei ole seda võimalik
teha. Toetame läbimõeldud
ja elanikega igati kooskõlastatud ühinemisprotsessi.
Praegu välja pakutud kava
puhul ei ole võimalik näha
ei kokkuhoidu ega kvaliteedi
paranemist.
2007. aastal viidi läbi põhja-

lik uuring, mille eesmärgiks
oli hinnata võimalikke ühinemisi naaberomavalitsustega Keila linna seisukohalt.
Uuring on avalik ja kättesaadav Keila linna kodulehel.
Uuringu tulemusena jõudsid eksperdid järeldusele, et
ühinemine ümberkaudsete
omavalitsustega praegusel
ajamomendil tuleb Keila linna elanike heaolu arvelt.
Keila linn ei ole nõus isegi
arutama ühinemisteemat
kiirustades ning ilma oma
elanike arvamust ära kuulamata ja kõiki poolt- ja vastuargumente läbi kaalumata.
Kokkusaamisel
osaleme
kindlasti, sest kindlasti on
algatajatel teostatud värskemad uuringud ja tasuvusanalüüs, millega oleks huvitav tutvuda.

ümber. Selle eesmärgi saavutamiseks tuleks Keila linnaga
liita ka mitmed asulad Harku
ja Saue vallast. Seega on Keila
linna ja selle elanike vahetute
huvide seisukohast raske ühinemisvajadust
põhjendada.
Oluliselt lihtsam oleks sellise
põhjenduse kujundamine teis-

te analüüsitud üksuste - Keila
valla, Vasalemma valla ja Paldiski linna – perspektiivist, või
siis üldistest sotsiaalsetest või
riiklikest huvidest lähtuvalt.
Uuringuga on võimalik
tutvuda Keila linna veebilehe
www. keila.ee rubriigis Avalik
teave – Projektid – Uuringud.

andrus loog,
keila linnavolikogu
esimees

Lasteaed Miki tähistas
kevade saabumist!
Lasteaias Miki tähistati kevade saabumist suurejooneliselt.
Ürituse ideed lasti õpetajate
poolt lendu juba mitu nädalat
varem. Üheskoos mõeldi välja sisukas programm, et anda
lastele võimalus läbi loodusülesannete leida kevadele olulisi
tunnuseid. Ülesandeid oli kokku kuus ja nende lahendamine
toimus lasteaia hoovil -lapsed
otsisid hoovile peidetud mõistatusi/avastusi.
Ülesandeid
võis leida puudelt, põõsastelt,
lumelt jne. Ülesanded olid üsna
sisukad, samas õpetlikud ja
mängulised. Võimalus oli kuulata looduse hääli, joonistada
mudaga papile, leiutada oma
rühmale loodusteemaline nimi,
koostada loodusest leitud materjalide abil erinevaid sõnu, laduda erinevas mõõdus käbisid
pikkuse järjekorda ja lennutada
käbiseemneid tuule abil taevasse. Peale ülesannete lahendamist jutustas meie maja juhataja lastele loodusteemalise
loo kevade saabumisest Eestimaale. Muusikaõpetaja pakkus
lastele tantsurõõmu ja liikumismänge läbi lustakte muusikapalade. Ürituse lõppedes said
lapsed endale kevadelt kingituse: punased põsed ja magusa
lõunaune! Miki lasteaia pere
soovib kõikidele ilusat kevadet,
päikest südamesse ja põue!
Mari – Liis Liivamägi ja Sirje
Viisitamm
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Matkates kevadele vastu
ehk „Keila O-öö 2“
tiina sinijärv

KEILA AVATUD NOORTEKESKUS

19.märtsil viidi teist korda
läbi öö-orienteerumine „Keila
O-öö“. Sel aastal osales matkal
49 inimest ja sõbralik hundikoer Ralf. Kohale tuli nii noori
kui ka hingelt noori keilakaid.
Seekordne matk viis üle
Tankimäe Niitvälja soo poole.
Peale Tankimäe ületamist ühinesid grupiga ka SOS Lasteküla
lõbusad noored. Matk viis lasteküla jalgpallstaadionile, kus
peeti maha ebatraditsiooniline
jalgpallimatš. Seejärel liiguti
pikas rivis läbi sügava lume
rühkides Niitvälja soo poole.
Metsas kostus matkajate kõrvu öökulli huikeid, mis järsku
muutus nõudlikuks metsavana küsimuseks „Mis teil metsa asja on nii hilisel tunnil?“.
Lähemale jõudes nägime metfoto: ERAKOGU
Matka jooksul sai keskmiselt tehtud
savana asemel hoopiski Kait17 000 sammu
seliidu tublisid mehi, kellel
oli matkajatele varuks väike na alustasime tagasiteed. Teel kingituseks „Päike kuuti“ helorienteerumine.
Algatuseks nägime paljude loomade jäl- kurid, mille ostmisega toetasijagati meid võistkondadeks gi ning püüdsime ära arvata, me loomade varjupaiku
ja esimese ülesandena saime kellele need kuuluvad. Uskuge
Kuna taoline üritus leidis
proovida „granaadi“ täpsus- või mitte aga nägime ka ühte aset ka eelmisel aastal, siis
viskeid. Edasi anti kõigile kät- liblikat, millest järeldasime, et loodame, et sellest saab trate kaardid ja läks lahti pimedas kevad on tõepoolest tulemas. ditsioon. Seega ootame tagametsas kontrollpunktide otsi- Kuigi olime väsinud lumes sisidet ja ettepanekuid kõigilt
mine. Kaart, pime
osalejatelt ja ka neilt, kes plaamets, sügav lumi
nivad edaspidi osaleda. Seda
“Sel aastal osales matkal
- mitte kõigile ei
ikka eesmärgiga järgmine Kei49 inimest ja sõbralik
olnud orienteerula O-öö veelgi paremini korralhundikoer Ralf.”
misülesanne jõudada. Suur tänu Urmas Veerkohane. Visamad
salule, tänu kellele üritus on
proovisid leida üles kõik kont- sumpamisest oli enesetunne ellu kutsutud ja ka läbi viidud.
rollpunktid, lõpuks oli selleks hea osalejad matkaga rahul. Samuti tänud Kaitseliidule,
võimeline vaid üks võistkond. Tagasi jõudsime 23.30. Kogu Keila linnavalitsusele ja MTÜ
Ülejäänud üritasid leida vähe- matka pikkuseks koos orien- Valikuvõimalusele.
malt tee tagasi lõkkeni, kus pa- teerumisega tuli ~15 km ja
Täname kõiki osavõtjaid ja
kuti süüa ja kuuma teed.
keskmiselt sai tehtud 17 000 loodetavasti kohtume “Keila
Täis kõhtudega ja puhanu- sammu. Kõik osalejad said -öö 3” kevadel 2010
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Sport
Keila liigas on jõutud
kohamängudeni
Keila
meistrivõistlused
korvpallis on jõudnud kohamängudeni.
29.märtsil
toimuval poolfinaalis hakkavad esimeste kohtade eest
võitlema praeguse esimese
asetusega Juurviljapõrgu
ja neljandat kohta hoidev
Saue ning vastavalt teist
kohta hoidev Scorpion ning
hetkel kolmandal kohal platseeruv eelmise aasta meister Glamox. 5. – 8. koha
selgitamiseks saavad kokku
Royal Ehitus(VI) ja LääneHarju Sk(VII) ning Padise
vald(VIII) ja Harju Elekter(V).
Üheksanda ja kümnenda
paigutusega Honda/Speed
ja Mõigu kohtuvad kahes
mängus, mille punktide
summaga selgitatakse ka
nende lõplik asetsus. Kohamängud toimuvad 29. märtsil Keila tervisekeskuses algusega kell 12.00. Keila liiga
meister selgub 12.aprillil.

12.00
Glamox (III) : Scorpion (II)

13.30

Juurviljapõrgu (I) : Saue(IV)

15.00

Harju Elekter(V) :
Padise Vald (VIII)

16.30

Royal Ehitus(VI) :
Lääne-Harju SK (VII)

18.00

HONDA/Speed (IX) :
Mõigu (X)

harjumaa muuseum

23. augustil 2009 möödub
20 aastat Balti ketist. Balti kett
on sündmus, millega pea igal
eestlasel on isiklik suhe – igaühel meist on midagi sellest
rääkida, meil on sellest mälestusi ja juba ka mälestuste
mälestusi.
Harjumaa Muuseum kuulutab välja mälestuste kogumise
võistluse “Balti kett 20”. Konkursile ootame kirjatöid, kus
kajastuksid inimeste mälestused, emotsioonid, mõtisklused, mis on seotud 20- aasta
taguste sündmustega.
Konkursitööde põhjal on
plaanis avada 21. augustil Harjumaa Muuseumis näitus. Parimatele töödele paneb muuseum välja auhinnad.
Mälestused võib kirja panna vabas vormis, samuti ei ole
piiranguid kirjatööde pikkusele. Soovi korral võib töödele
lisada fotosid, mille muuseum
pärast koopiate tegemist autoritele tagastab.
Teemale lähenemise vaatenurk on iga autori enda otsustada. Siiski anname mõned

pidepunktid, mida võib mälestuste kirjapanemisel arvestada: • meeldejäävamad seigad
ja hetked Balti ketist;
• organisatoorsed küsimused (kus saite üritusest teada,
kuidas jõudsite kohale, kus
seisite jne);
• Balti ketis osalemisega
seotud hirmud ja ootused-lootused;
• kohapeal valitsenud meeleolud, emotsioonid;
• inimestel kaasas olnud
loosungid, plakatid, lipud jms;
• mõtted seoses Balti ketiga
20 aastat hiljem.
Tööd palume saata hiljemalt 1. juuniks 2009 e-posti
aadressile liisi.taimre@hmk.
ee või aadressile Linnuse 9
Keila, 76608.
Lisainfo liisi.taimre@hmk.
ee või telefonidel 6781668, 52
53 892 NB! Kui kellelgi on kodus alles Balti ketiga seonduvat esemelist materjali (märgid, särgid, lipud, plakatid,
loosungid jms), oleksime väga
tänulikud, kui saaksime nende
esemetega tutvuda ja omaniku
nõusolekul neid näitusel eksponeerida ja/või ümber pildistada.

foto: erakogu

Buratino Keila kultuurikeskuses

Buratino on kõigile tuttav
puupoiss, kelle teismelise ea
seiklusi kajastab uus ja hoogne
Eesti koguperefilm.
Buratino sünnib veidra kokkusattumuse läbi üksiku
naisterahva Maria Carlo
pojana. Teismeline Buratino elab müüriga kaheks
jaotatud linna vaeses,
räpases ja lustlikus
osas oma kaltsakatest sõpradega lollusi
ja bändi tehes, kuni linna puhtasse, rikkasse ja
ilusasse ossa kerkib pilvelõhkuja. Pilvelõhkuja
kuulub kurjale Carabas
Barabasile, kes linnast erinevate vahenditega puupoissi otsima hakkab. Jaht puust

Harjumaa Muuseum
kuulutab välja mälestuste
konkursi „Balti kett 20“

vaba aeg

FILM

kinobuss mtü

noored

poisile viib Buratino kokku aga
Carabas Barabasi helesiniste
juustega kaunitarist tütre Malvinaga, kellesse vaene poiss
silmapilkselt armub...
Carabas Barabas ja tema
käsilased Kass Basilio, Rebane ning Duremar on aga järjekindlad, sest Carabas Barabasi
plaan puupoisi abil maailm
vallutada tuleb teoks
teha!
Peaosalist
Buratinot mängib Rakvere
koolipoiss Mikk Nurga,
Carabas Barabasi kehastab Jaan Rekkor.
Teistes osades: Marina Soloptšenko, Jelena
Radevitš, Uku Uusberg,
Alo Kõrve, Valeri Kuharešin, Fjodor Tšernõh,
Andrei Panin jpt. Režissöör: Rasmus Merivoo

Katrin Mandel aka Kate
oma uue bändiga Keila
Kultuurikeskuses
keila leht
LEHT@KEILA.EE

foto: buratinoff ilm.com

Katrin Mandel, kes on
tuntud ka Kate artistinime
all, annab oma autorialbumi
“Peegeldus” lugudega esimese
kontserdi Keila Kultuurikeskuses.
Kontsertkava “Peegeldus”
tarvis on kokku pandud uus
bänd, kuhu kuuluvad Peeter
Rebane (kitarrid), Raul Vaigla
(bass) ja Kristjan Priks (löökriistad).
“Peegeldus” on Katrin Mandeli esimene ainult oma lugudest koosnev album.
Plaat valmis koostöös Peeter Rebasega, kes on pea kõikide lugude arranzeerija ja

plaadi produtsent. Kuna plaadi
materjal ei ole varem elavas
esitluses kõlanud, võib kontserti nimetada ka plaadi esitluskontserdiks.
Katrin Mandeli viimane
suurem esinemine oli koostöös
Lauri Saatpaluga albumitel “Sa
oled hea” ja “Ei kunagi”. Paljudele on mällu sööbinud ka
tema Aivar Joonase lugude esitused “Perpeetuum mobile”,
“Vee ja soola saaga” ja “Tulepuuhuulte luule” , mis on osa
eesti eurolauluvõistluse ajaloost.
Kontsert toimub 5.aprillil
Keila kultuurikeskuses algusega kell 18.00. Piletid saadaval
Piletilevist ning Keila kultuurikeskusest.

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
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
„UUDISHIMU“
28. märts - 10. Mai
Nahakunstnik Silvi Kalda juubelinäitus
Harjumaa muuseum
“VÄRVID KODUS” MAALITUD
KÖÖGIKAPIUKSED
25.märts - 30.aprill
Keila Sotsiaalkeskuse kunstiringi liikmete poolt maalitud
kapiuksed.
Huvilistele välja pandud ka
raamatud, mis tutvustavad
mööbli kaunistamise erinevaid
töövõtteid.
Harju maakonnaraamatukogu
lugemissaal
Keskväljak 15 II korrus
PAUL LUHTEIN 100
25.märts – 30.aprill
Graaﬁk, raamatuillustraator.
Harju Maakonnaraamatukogu
lugemissaal

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

Palju õnne!

Võta vabalt” on lugu Eestimaa
noortele Eestimaa noortest.
Etendus on mõeldud noortele
alates 12.eluaastast.
Keila kultuurikeskus

gude Eestis, külmast sõjast ja
kuumadest ihadest.
Keila kultuurikeskus

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

LOENG „KAS MU LAPS ON
KOOLIKÜPS?“
7.aprillil kell 18.00 Tasuta
Kooliarst dr. Anne Silbaum
peab loengu sügisel kooliteed
alustavate laste vanematele.
Erakoolis Läte, Kruusa 23 Keila.
Haridus- ja Kultuuriselts Läte
Tel. 5193 6673
www.erakoollate.ee

“TAPATÖÖ JUMAL” - KURESSAARE LINNATEATER
28.aprill kell 19.00 Pilet: 125.-/
100.Keila kultuurikeskus

7

Sündinud

21.02.2009
02.03.2009
11.03.2009
11.03.2009

loeng

Kaur Vilipuu
Lisette Heimonen
Kren-Rico Palumets
Kaarel Pillart

Südamlik kaastunne
Vambola Parksepale

EMA

muud üritused

kaotuse puhul

“KUIDAS DRESSEERIDA
MEEST” - KOMÖÖDIATEATER
4. mai kell 19:00 Pilet: 110.- /
135.Mängib Merle Palmiste
Keila kultuurikeskus
“MEIE, MEHED” - RAKVERE
TEATER
15.mai kell 18:00 Pilet: 125.- /
110.NB! Piletite broneerimine
alates 6.aprill.
Keila kultuurikeskus

kontsert
“PEEGELDUS “
5. aprill kell 18.00 Pilet: 125.Katrin Mandel aka Kate esitab
lugusid oma esimeselt autoriplaadilt
Kaasa teevad Raul Vaigla,
Kristjan Priks ja Peeter Rebane.
Keila kultuurikeskus
UNO LOOP
23.aprill kell 19:00 Pilet 150.Piletid müügil Piletilevis ja
Keila Kultuurikeskuses
Keila Kultuurikeskus

sport
KEILA MEISTRIVÕISTLUSED
KORVPALLIS
29.märts kell 16:30
Poolﬁnaalid ja kohamängud
Keila tervisekeskus
KEILA MEISTRIVÕISTLUSED
KORVPALLIS FINAAL
12.aprill kell 12.00
Finaalmäng
Keila tervisekeskus

kino

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 15:00
Keila Kultuurikeskus
Osavõtuks registreerimine
Keila Kultuurikeskuse telefonil:
6045045
HARJUMAA LAULULAPS
2009 KEILA EELVOOR
31.märts kell 10:00 - 13:00
Osaleda võivad kõik Keila
linnas elavad lapsed.
Harjumaa Laululaps 2009
juhendi, ankeedi ja kvoodidega võib soovi korral tutvuda
aadressil www.hol.ee.
Keila kultuurikeskus
HIIREKESE MÄNGUTUBA
Mängimiseks avatud E ja K 1014. Sissepääs tasuta
Mängutuba koolieelikutele
koos vanematega.
Haapsalu mnt 31 www.hiirekese.ee

kogudus
5.paastuaja pühapäev
29. märts kell 11.00
Märtsiküüditamise 60.aastapäeva palvus-kontsert
Keila Miikaeli kogudus

Keila Gümnaasiumi pere
Keila Hariduse Sihtasutus

Kuulutused
töö
Keilas asuv lillekauplus võtab
tööle ﬂoristi. Tel: 58378837

TEENUS
Teostame rõivaste pisiremonti (nt. lukuvahetus jne).
Asume Keilas. Tel: 5263002,
53543989
Hambaravi, ravi ja kirurgia
(kuni 19.eluaastani on ravi
tasuta), esmaabi. Haapsalu mnt
31 A (2.korrus). Tel: 678 2211,
evekohv@hot.ee.
Reneks Grupp OÜ pakub
arvutialaseid teenuseid nii
eraisikutele kui ettevõtetele. IT
tugiteenused, IT-vahendite hooldus jpm. Tuleme kohale arvutit
parandama, hooldama. Lisainfo:
info@keilait.ee, koduleht: www.
keilait.ee.
SAT-TV antennitööd,
ZuumTV, Viasat, arvutihooldus. Digiboksid 1290.- kr. Keila
SAT-TV Antennikeskus, Jaama
13. Tel.6781899, 55684433,
55684438. Koduleht: www.sattvantennikeskus.ee

pade paigaldus, soojusvahetite
läbipesu. Info. Jaama 13, Keila.
Tel.55684433, 6781899.
Potsepatööd, klassikalised
kaminad ja looduskivi paigaldus.
Tel: 58033448.
Vannide emaileerimine. Toonide valik. Garantii. Tel: 5581222.
Peo- ja peielauad, lõunasöökide kohalevedu ﬁrmadele.
Hinnad soodsad! Tel: 5119734.
Eriti soodne fekaalivedu
Sauel, Keila linnas ja Lääne-Harjus. Töötame esmaspäevast-pühapäevani.Tel: 51916171.
Korstnapühkija teeb töid
Keilas ja lähiümbruses. Tel:
5229820.

kinnisvara

“BURATINO” - KINOBUSS
30.märts kell 18:00 Pilet: 40.Keila kultuurikeskus

Adventkoguduse piiblitund
28.märts kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5

“DISKO JA TUUMASÕDA” KINOBUSS
Uus mänguline dokumentaalﬁlm
27.aprill kell 18:00 Pilet: 40.- /
50.Jaak Kilmi ja Kiur Aarma värske ﬁlm “Disko ja tuumasõda“
jutustab lapsepõlvest Nõuko-

Inglise keele kursus ja ingliskeelne piibliõpe
Iga neljapäev 17:30-18:30 kõigile huvilistele tasuta
Juhendaja: Mr. Dale Benjamin.
USA, Montana”
Keila baptistikogudus

Küttepuude müük. Kask alates 600 kr/ rm. Hall lepp
- alates 450 kr/rm. Hind koos
veoga alates 4.5rm. Samas
transportteenus väikse kalluriga. Pakume tasuta metsanduslikku 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. 5033119, e-post:
ruumimeeter3@hot.ee.

muu
Laat 28.märtsil kell 9.0014.00 Keila kiriku juures Tel:
56604030.
28.märtsil Keilas kiriku kõrval laadal müüa suures valikus
lastele kevadjoped, vestid, kilepüksid, mütsid jpm. Kaup otse
Eesti tootjalt soodsalt.

Anda üürile väga heas
korras möbleeritud 1.toaline
korter Keilas. Otse omanikult.
Korteris pesumasin, plastikak-

B-kat autojuhikursus. Esimene info-kohtumine teisipäeval,
31. märtsil k.a. kell 17.00 Keilas,
Keskväljak 5 (II korrus). Info ja
registreerumine www.kaja.ee.
Tel: 6780060 Kaja Koolitus.

29. märtsil kell 11.00
Keila Miikaeli kirikus

Santehnilised tööd, soojussõlmede ja katlamajade hooldus, gaasitööd, õhk-soojuspum-

müük

Välja üürida maja Keilas.
Piirkond rahulik, väike aed.
Üldpind u 130m2. Tubade arv
4, ahiküte+õhksoojuspump.
Üürihind kuus 5500 kr, millele
lisanduvad el, vesi, prügivedu,
tel+internetitasu. Tel: 5202686.

MÄRTSIKÜÜDITAMISE
60. AASTAPÄEVA
SÕNAJUMALATEENISTUS

Adventkoguduse
jumalateenistus
28.märts kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31

nad, keskküte. Hind 2500.- . Tel.
55675712.

29. märtsil kell 11.00
Keila Miikaeli kirikus

MÄRTSIKÜÜDITAMISE
60. AASTAPÄEVA
SÕNAJUMALATEENISTUS
Kõneleb Trivimi Velliste
Laulab naiskoor Carmina

Kõneleb Trivimi Velliste
Laulab naiskoor Carmina

8

Reklaam

Reede, 27.03.2009 • Nr 12 (71)

Soodsaid rattaid Keila ainukesest
Rattapoest. Meilt ostetud
rattale esimene hooldus

TASUTA!
Ratta hooldamine
usalda spetsialistidele.
Avatud E - R 10 - 19
L

10 - 16

Võimalus osta
kaasa nii
menüütoite kui
päevapraade

Keila Tervisekeskuses
tel: 6 737 666
krp@keilarattapood.ee

Täpsem info

:

AS PROTTEN F.S.C.

Alibi pubi ootab kliente
maitsva toidu ja joogiga
hubast õhtut veetma.

ESINDUSKAUPLUS

Tuula tee 2a, Tel: 6790380, www.alibi.ee

MÜÜGIL TÄIENENUD
PROTTEN kevadkollektsioon
2009.a.

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

SAABUSID MÜÜGILE UUED
KÄEKOTID JA KEVADKINGAD
TÄIENENUD VALIK LÕHNASID
MUSTAD VIIGIPÜKSID JA SEELIKUD
MÄRTSI LÕPUNI -20%
OLETE OODATUD!

Garderoobisüsteemidele
ja liugustele

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

Keila linna 70.aastapäevale
pühendatud fotoalbumit

„Fotojaht 2007 – 2008“
on kõigil soovijatel võimalik osta Keila linnavalitsuse
infosekretärilt ja Keila Tervisekeskusest.

Fotoalbumi hind on 125.Albumisse on koondatud üle saja pildi kolmekümnelt autorit,
kes osalesid terve aasta kestnud fotojahis.

Fotojaht 2008
Foto: Ira Romanenko

Maeru Trahteris

Kuni 30-nda aprillini, majast välja

-10%

tellitud peolaud
Salatid, lihavaagnad, suupisted, tordid
(magusad ja soolased).
telefon: 6713399

