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Nädal Lõppes, teine algas

KASULIK TEADA

Esimene näide – majanduslangus. Usun, et täna
on rohkem kui kunagi varem Eestis neid inimesi,
kes teavad, et majandus (nagu paljud muud asjad)
on tsükliline, et piimajõed ja pudrumäed ei ole igavesed, et laen tuleb ka tagasi maksta, et kõiki oma
otsuseid tuleb hoolikalt kaaluda. Lisaks teatakse
varasemast oluliselt paremini, mis on riigieelarve, kust tuleb sellesse raha, kuidas selle raha üle
otsustatakse. Kui suur on lasteaiaõpetaja palk ning
mille eest maksab lapsevanem. Millised õigused on
töölepingu lõpetamisel või koondamisel töötajal ja
tööandjal.

Keilas on kaks kunagist vabrikuhoonet, mille seisukord
kriitikat ei kannata
ning mille tuleviku
kohta linnaelanikud
tihti küsivad. Üks
neist asub Haapsalu
maantee ning Jaama tänava nurgal,
teine raudtee ääres
aadressil Tuula 5.

Raskustes on alati ka head Mis saab Keila lagunevatest vabrikuhoonetest?

Teine näide – muutused Keila hariduselus. Juba
mõnda aega on Keilas vägagi aktuaalne kõik
hariduse ja koolidega seotu. Muudatused koolikorralduses on muuhulgas kaasa toonud huvi. Paljud
lapsevanemad ja muud inimesed, kes varem sellisele mõttelegi ei tulnud, loevad seadusi ning on kursis
nende seaduste alusel antud otsuste, määruste,
korraldustega. Keilas on rohkem kui kunagi varem
selliseid lapsevanemaid, kes teavad, mis on kool,
mis on õppekava, millised on õppimise ja õpetamise protsessis õpilase, lapsevanema, kooli, õpetaja,
kohaliku omavalitsuse õigused ja kohustused.
Kas oma õiguste ja kohustuste tundmine teeb
mingil moel paha? Kindlasti mitte.

doris matteus
doris@keila.ee

Enno Fels, Keila abilinnapea:
Haapsalu maantee ja Jaama tänava nurgal tühjalt seisva ning
laguneva vabrikuhoone hädaks
on olnud keerulised omandisuhted (suur omanikering,
neist määrav ja passiivne osa
kaugel välismaal) ning sellest
tulenev vaevarikas pärimisprotsess. Ka linnavalitsus
omalt poolt on aastate jooksul
püüdnud kaasa aidata selle
kiirendamisele ja lahenduste
leidmisele.
Vahepeal tehti
koostööd, et hoida võimalike
pärijatega hoonetekompleks
ohutuna möödakäijatele. Nagu
näha, muutub see üha raskemaks.
Tänaseks on hoone lõpuks
kindla(d) omaniku(d) saanud.
Millise funktsiooni ja kui kiiresti endine vabrikuhoone
saab, seda ilmselt ei oska nemadki praeguses majandusolukorras veel täpselt öelda.
Kuid positiivne lootus on olemas.
Tuula 5 varemed on teine va-

Keilas, Tuula tee 5, asuva laguneva
vabriku piirkonna uus lahendus on
küll paberil olemas, kuid on arendaja
pankroti tõttu seisma jäänud

Jaama tänava kinnistu omanik kristel geine

lus koht linnas. Jõeäärsele atraktiivsele piirkonna arendamiseks viidi läbi arhitektuuri
ideekonkurss. Ilus plaan on
jäänud kahjuks toppama arendaja pankroti tõttu. Kinnistu
realiseerimisega tegeleb hetkel
pankrotihaldur.
Linnavalitsus hoiab kindlasti linnaelanikke arengutega
kursis.

Jaama tn 8/Haapsalu mnt
8 asuv endine vabrikuhoone Keila kesklinnas vajab
kahtlemata säilitamist ja
kaasajastamist. Huvitava
arhitektuurse lahendusega
korrastatud paekivihoone
ilmestaks kindlasti Keila
linnapilti olulisel määral.
Omanikul on mitmeid ideid,
milline võiks olla endise
vabrikuhoone funktsioon

tulevikus, kuid oleme
avatud ka linnakodanike ettepanekutele, mida nemad
seal näha tahaksid. Keila
Linnavalitsuse kodulehel on
avatud foorum, kus keilakatel on võimalik oma mõtteid
vahetada. Teemegi ettepaneku, et ühe teemana võiks
seal olla üleval ka Jaama
tänava endise vabrikuhoone tulevik.

Nädal piltides

Represseeritute kogunemist segas burgerinäljas kodanik,
kes otsustas muusika saatel putka ette sõita.

Fotod: KADI KROON
Küüditamisaastapäeval asetas leinapärja
mälestuskivi juurde ka linnapea Tanel Mõistus

Keila nädalaleht

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

Fotod: doris matteus

29.märtsil toimus Keila Mihkli kirikus küüditamisaastapäeva jumalateenistus. Esines koor Carmina.
vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Nädala eest alustati heakorratöid Keila
kesklinnas.
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

Fotod: valdur vacht

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada
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Keila linna teenetemärgi andmiseks
esitati kolm esildist

31. märtsil oli sel
aastal viimane päev
Keila linna teenetemärgi kandidaatide
esitamiseks. Tähtajaks laekus kolm
esildist Elmar Õuna, Jaanus
Väljamäe ning Veiko
Kaufmanni nimega.
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Keila Gümnaasiumi õpetajad Anu Matteus, Mairoos Kala
ja Helen Tensbek tegid ettepaneku anda Keila linna teenetemärk Elmar Õunale. Esitajad:
„Elmar Õun on oma tegevusega igati toetanud Keila Gümnaasiumi õpilaste kultuurireise Stockholmi, aastate jooksul
andnud materiaalset abi, aidanud luua kontakte väliseestlastega. Eesti taasiseseisvumise
järgselt majanduslikult raskel
perioodil organiseeris ta humanitaarabi toimetamist Keilasse. Kool on saanud tööõpetuse klassi masinaid, koolipinke
klassidesse, samuti arvuteid.“

MTÜ Liikumisrõõm juhatuse liige, OÜ Keila Rattapood
juhatuse liige Tanel Suslov
ning MTÜ Liikumisrõõm juhatuse liige, Keila linna vanemkonstaabel Timo Suslov
tegid ettepaneku anda Keila
linna teenetemärk Jaanus Väljamäele. Taotlust toetavad
Kaido Pae, Mari-Liis Paalmäe,
Andri Piik, Raivo Puolokainen,
Tarmo Rande, Keila Korvpalliklubi ning Keila Pesapalliklubi.
Esitajad: „Kandidaadi teeneteks peame pikaajalist pedagoogilist tööd Keila koolides,
pikaajalist tööd lastegruppidega, tegevust Keila spordielu
juhi ja aktivistina ning terviseliikumise edendajana.“
Tanel Mõistus, Andrus
Loog, Leino Mägi, Doris Matteus, Enno Fels ja Rein Siim
tegid ettepaneku anda Keila
linna teenetemärk Veiko Kaufmannile. Esitajad: „Veiko Kaufmann töötab AS Keila Vesi
juhatajana alates 1997.aasta
detsembrist. Sellest ajast on ta
aktiivselt ja edukalt tegutsenud Keila linna veemajanduse
kaasajastamisega. Uute süsteemide väljaehitamisse ja olemasolevate renoveerimisse on

Foto: valdur vacht

Eelmisel aastal anti teenetemärk Vambola Kaldrele Jaamahoone restaureerimise eest ja Gerd Münchovile (pildil) Loode - Keila elamurajooni arendamise eest.
nende 12 aastaga investeeritud
ca 130 miljonit krooni, millest
ligi 90 miljonit moodustavad
mitmesugused
väljastpoolt
Keilat saadud abirahad. Täiendavad rahastajad on olnud
Eesti Vabariik, Taani Kuningriik, Soome Vabariik, Euroopa
Liit ja läbi mitmesuguste programmide teised. Kaufmanni
roll nende rahade saamisel on
olnud märkimisväärne. Projektide tulemusena on tagatud
Keila inimestele kaasaja nõuetele vastav joogivesi. Ühisvee-

värgi ja –kanalisatsiooniga on
käesolevaks ajaks kaetud 99,9
% tiheasustusega alast, esimesena Eestis. Välja on ehitatud
ka keskonnanõuetele vastavad
seadmed reovee puhastamiseks, tagades looduskeskkonna hoiu. Keila linna vee-ja kanalisatsioonimajandus
on
Eestis üks eesrindlikuim. Veiko Kaufmanni osa on selle tegevuse juures olnud määrav.“
Teenetemärk antakse Keila
linnale osutatud eriliste teenete eest, selle andmise otsustab

linnavolikogu. Keila linna teenetemärk on asutatud 1998.
aastal. Teenetemärk on valatud
valgest metallist ning koosneb
stiliseeritud männipuu kujutisest ja selle juurte vahele kinnitatud Keila linna vapist. Vapi
kilp on kullatud, rukkilille süvend on täidetud sinise emailiga. Teenetemärgiga rahalist
preemiat ei kaasne. Seni on
välja antud 21 teenetemärki.
Keila linna teenetemärk antakse üle Keila linna aastapäeva pidulikul üritusel.

Uudis

Lääne-Harju omavalitsusjuhid suhtuvad ühinemisse ettevaatlikult
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Eelmisel reedel kogunesid
Niitväljal Lääne-Harju omavalitsuste juhid, et arutada Keila
valla ettepanekut, mille kohaselt Keila ja Paldiski linnad
koos Keila, Padise, Vasalemma,
Kernu ja Nissi valdadega moodustaksid ühe omavalitsuse.
Keila linna esindasid linnapea
Tanel Mõistus ja linnavolikogu
aseesimees Doris Matteus.
Kohale tulnud omavalitsusjuhid leidsid üksmeelselt, et
ühinemistega ei tasu kiirusta-

da. Vaid Paldiski linn oli valmis
liituma koheselt.
Enamus kohaletulnuid toetas mõtet viia esmalt läbi uuring ühinemise otstarbekuse
kohta ning alles seejärel võimalikest ühinemistest rääkida.
Leiti, et kuigi ühinemisega ei
tasu kiirustada, on otstarbekas
välja uurida, mida erinevad
ühinemisstsenaariumid omavalitsuste jaoks kaasa tooks ja
mida kohalikud elanikud sellest arvavad. Seda eelkõige selleks, et leida omapoolne põhjendatud alternatiiv juhuks,
kui kõrgemalt poolt hakatakse

jõuga peale suruma mõnda
ebamõistlikuna näivat haldusjaotust.
Kõige põhjalikum olemasolev uuring on konsultatsiooni- ja koolituskeskuse Geomedia poolt Keila linna tellimusel
2007. aastal läbi viidud analüüs, mille eesmärk oli hinnata
võimalikke ühinemisi naaberomavalitsustega Keila linna seisukohalt. Uuringu tulemusel
jõudsid eksperdid järeldusele,
et ühinemine ümberkaudsete
omavalitsustega praegusel ajamomendil tuleb Keila linna
elanike heaolu arvelt.

Ühinemine praegusel momendil toimuks Keila linna elanike
heaolu arvelt.

Killukesi teistest omavalitsustest
Maardulaste kraanidest
hakkab suvel voolama Tallinna vesi
AS Tallinna Vesi võtab Maardu
vee-ettevõtte varad veel tänavu
30 aastaks rendile. Möödunud
aasta maikuust on AS-il Maardu Vesi joogivee müümine
keelatud, kuna ettevõtte pakutavas vees oli tervisekaitseinspektsiooni andmetel lubatust
peaaegu kaks korda enam kloriidi ja mangaani. Nüüdseks
on vee kvaliteet oluliselt paranenud. Ettevõtte esindajate
hinnangul on joogivee kvaliteet paranenud tänu põhjaveepumplatesse paigaldatud raua-

eemaldusfiltritele,
mis
vähendavad vee rauasisaldust.
Lisaks tehti mullu suuremahuline veetorude läbipesu.
Eelmisel aastal Maardu linna,
AS-i Tallinna Vesi ja AS-i Maardu Vesi vahel sõlmitud lepingu
kohaselt annab AS Maardu
Vesi oma varad kolmekümneks
aastaks AS-ile Tallinna Vesi
rendile. Varade üle andmise
kuupäeva ei ole vee kokku lepitud, kuid eeldatavasti toimub
see juba enne suve. Ühinemisega loodetakse parandada vee
kvaliteeti veelgi ja lahedada
probleemid joogivee müümisloaga.

Epl.ee
Viimsi müüb tasuta saadud laeva enampakkumisel
Viimsi vald ei osanud 2007.
aastal siseministeeriumilt saadud endise piirivalvelaevaga
midagi peale hakata ja pani
selle enampakkumisele.
Viimsi abivallavanem Endel
Lepik kinnitas, et endine sõjaväe parvlaev on müügis 190
000 krooni suuruse alghinnaga ning huvilisi, nii eraisikuid
kui ka firmasid, pidavat jätkuma. Pakkumiste esitamise
tähtaeg on 8. aprill. Viimsi
pole seni leidnud parvlaevale

mõistlikku rakendust. 2006.
aastal taotles vald MTÜ Prangli Saarte Selts ettepanekul siseministeeriumilt parvlaeva tasuta kasutusse ja 2007. aastal
oli riigikogu majanduskomisjon praami tasuta võõrandamisega ka päri. Kahjuks ei jõutud
aga Prangli Saarte Seltsiga lepingu sõlmimiseni.
Viimsivald.ee
Paldiskis avati küüditatute mälestusmärk
Ligi kolmele tuhandele 1941.
ja 1949. aastal Nõukogude võimu poolt Siberisse küüditatud
saarlasele ja hiidlasele püstita-

ti laupäeval Paldiski raudteejaama juurde mälestusmärk.
Ettevõtmise eestvedaja on Pakri poolsaarelt pärit, noorukina napilt küüditamisest pääsenud
Ilmar
Laherand.
Mälestusmärgi
püstitamist
toetasid Memento ja Paldiski
linnavalitsus.
Mälestusmärk avati päeval, mil
60 aastat tagasi läks Paldiski
raudteejaamast teele loomavagunitest koosnev rong Saaremaalt, Muhumaalt ja Hiiumaalt kodudest välja aetud ja
küüditamislaevadel Paldiskisse veetud inimestega.
Epl.ee
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Lühidalt
Sihtasutus taotleb Keila Koolile koolitusluba
Keila Hariduse Sihtasutus
esitas 1. aprilliks Haridus- ja
Teadusministeeriumile taotluse koolitusloa saamiseks Keila
Koolis õppetöö läbiviimiseks
alates järgmisest õppeaastast.
Taotlus koosnes mitmest
dokumendist, millest olulisemad on Keila Kooli õppekava,
arengukava ja põhikiri. Õppeja arengukava väljatöötamine
algas eelmise aasta sügisel, mil
moodustati Algkooli ja Gümnaasiumi õpetajatest kolm
töörühma: õppekava-, arengukava- ja koolide ühendamise ja traditsioonide töörühm.
Dokumendid leidsid põhjalikku
läbitöötamist ja arutamist mõlemas koolnõukogus ning Keila
Hariduse Sihtasutuse nõukogus, kus taotluseks vajaminevad dokumendid kinnitati.

Aasta hoolekandeasutuse juht on Riina
Sippol
Eesti sotsiaaltöötajate päeval nimetas Eesti Sotsiaaltöö
Assotsiatsioon (ESTA) aasta
hoolekandeasutuse juhiks Keila
Sotsiaalkeskuse juhataja Riina
Sippoli.
Sotsiaaltöötajate
päeval
kuulutatti traditsiooniliselt välja 2008. 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
aasta sotsiaalhooldaja nominendiks Helve Kokseri.
Kõikides kategooriates oli
üle Eesti nominente kokku 36.

Harjumaa aasta kodanikeühendus on MTÜ
Töötahe
Harjumaa möödunud aasta
kodanikeühenduseks nimetati
Keilas tegutsev mittetulundusühing Töötahe.
Võitjaiks olid sel aastal: Ettevõtja - AS Klaasimeister (Kose),
Kodanikeühendus - MTÜ Töötahe (Keila), Toetaja - Jane
Snaith, kes tegelenud läbi aastate Haiba Lastekodu laste vabatahtliku toetamisega, Tegu
- Kolgaküla Rahvamaja taastamine (Kuusalu), Sädeinimene
- Tiiu Lõoke (Kõue)
Anti välja ka 4 eriauhinda:
ettevõtja Ene Lillele Viimsi vallast, Rae Valla Alevike ja Külavanemate Seltsile, MTÜ Vanamõisa Külale Rae vallast ning
Ernesaksa 100. sünniaastapäevale pühendatud vabaõhuetendusele “Ernesaks ja oamats”
Raasiku vallas.
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Kultuuri ja seltsitegevuse toetuseks 188 950 krooni
kultuuri ja seltsitegevuse toetused 2009
Toetuse saaja			
Toetus
Keila Gümnaasiumi Õpilasomavalitsus 6 000
MTÜ Hiirekese Mängutuba		
10 000
MTÜ Keila Sõpruslinnade Selts
15 000
					
MTÜ Keila Sõpruslinnade Selts
10 000
Valdur Vacht			
2 000
MTÜ Valikuvõimalus		
10 000
MTÜ Valikuvõimalus		
3 150
					
MTÜ Valikuvõimalus		
20 000
					
MTÜ Kultuuriguru			
4 500
					
MTÜ Keila Noorteaktiiv		
6 000
					
Lääne-Harjumaa Invaühing		
5 000
MTÜ Pere Rõõm			
5 000
Keila linna Pensionäride Ühendus
10 000
Keila Sotsiaalkeskus		
5 000
MTÜ Liikumisrõõm			
6 300
					
MTÜ Liikumisrõõm			
10 000
					
Keila Saalihokiklubi		
12 000
					
MTÜ Keila JK			
15 000
					
Keila Suusaklubi			
2 000
Spordiklubi Triumf			
8 000
SK Vask				
10 000
					
SK Vask				
8 000
					
Keila Võrkpalliklubi		
6 000
					
KOKKU				
188 950

Keila Linnavalitsus kinnitas märtsi algul linnaeelarvest
kultuuri- ja seltsitegevuseks
makstava toetuse 2009. aasta
I vooru toetussummad ning
nende saajad (vt tabelit). Toetuse maksmise otsuse tegemisel arvestati Keila abilinnapea
Eike Käsi sõnul eeskätt kavandatava tegevuse olulisust linnale ning ürituse või tegevuse
sihtrühma suurust, samuti
seda, et taotleja suudaks kavandatu ka ellu viia. Eike Käsi:
„Näiteks MTÜ Liikumisrõõm
aitab ellu viia Keila linna terviseliikumise strateegiat ja propageerida tervislikke eluviise,
MTÜ Keila Sõpruslinnade Selts

Toetatav tegevus
Õpilaste Moeshow 2009 korraldamine
Lastele tasuta mängimise võimaluse pakkumine kaks korda nädalas Hiirekese Mängutoas
Raamat-ülevaate “Keila-Barsbüttel/ Eesti-Saksa sõprussuhete kronoloogia 1989-2009”
väljaandmine
Seltsitegevus
Valdur Vachti fotonäituse “10 aastat Keilas” korraldamine
Tegevustoetus - tegevus suunatud riskikäitumisele kalduvatele Keila noortele
Koolivaheaja öömatka “Keila O-öö 2” korraldamine. Noortele õpetliku ja füüsilise tegevuse
pakkumine.
Keila Linna Töömaleva korraldamine, töökasvatuse eesmärgil töötamisvõimaluste pakkumine
Keila noortele.
Tegevustoetus. Tegevus suunatud uute ja huvitavate kultuurisündmuste pakkumiseks
Keila elanikele.
Tegevustoetus. MTÜ Keila Noorteaktiivis on 22 liiget, korraldab ettevõtmisi linna noortele,
on abiks Keila avatud noortekeskuse ürituste korraladmisel.
Tegevustoetus puuetega inimeste omaalgatuslikkuse toetamiseks.
Tegevustoetus suurperede ühistegevuse toetamiseks.
Keila linna eakatele inimestele ekskursiooni korraldamine
Kangastelgedel kudumise ringi 45 tegevusaasta tähistamine
Eakate liikumisrõõm 2009 I etapp - matk Keila loodusrajal. Eakate julgustamine ja koolitamine,
liikumise ja tervise vahelise seose tutvustamine.
Tegevustoetus. MTÜ Liikumisrõõm eesmärgiks on Keila linna terviseliikumise strateegia
teostamine, erinevate ürituste korraldamine.
Rahvusvahelise saalihokiturniiri Keila CUP 2009 korraldamine. Planeeritud 12 võistkonda Eestist,
Soomest, Lätist ja Rootsist.
Noorte saalijalgpalli turniiri korraldamine. Traditsiooniline üritus alates 2003. aastast,
osalejaid ca 600.
Traditsioonilise Keila suusaklubi auhinnavõistluse korraldamiseks. Osalejaid kuni 100.
Iluvõimlemisvõistluse Hea Lapse Turniir korraldamine. Kuni 120 osalejat üle Eesti.
Suusatamise sarivõistluse Keila Suusapäevad 2009 korraldamine. Võistlemisvõimaluste ja
enesekontrollivõimaluste pakkumine suusatamises Keila Terviseradadel kuni 150 osalejale
Vastupidavusalade (suusatamine, jooksmine, jalgrattasõit) seeriavõistluse Keila Kolmiküritus 		
2009 korraldamine. Lisaks pakutakse võimalust matkata. Osalejaid kuni 200.
Võrkpallivõistluse Keila harrastajate liiga võrkpallis korraldamine. Osalejad noored ja
täiskasvanud, Keila asutuste, ettevõtete ja spordiklubide esindused.

koondab välissuhtlusega tegelevaid linnakodanikke ja samas
organiseerib väljasõite ja kohtumisi ning annab välja ka trükise, hoiab elus traditsioonilist
kodanikevahelist piiriületavat
suhtlust.“ Kultuuritegevustoetusest ei kaeta reisikulusid ega
inventari soetamise kulusid.
Linnaeelarvest
kultuuritoetuse maksmise eesmärgiks
on tulenevalt Keila linnavolikogu määrusest kultuurielu
elavdamine,
rahvuskultuuritraditsioonide
säilitamine,
võimaluste loomine rahvusvähemuste kultuuriliseks tegevuseks ja kultuurikontaktide
ning –vahetuse toetamine.

Keila Linnavalitsus teatab
Ametlik arutelu
Keila linnavalitsus korraldab Uus 9 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku arutelu 7.
aprillil 2009 kell 16.30 Keila Linnavalitsuse II korruse
saalis. Planeeritud on endi-

se tuletõrjedepoo krundi
riigikaitsemaa sihtotstarbe
muutmine ärimaaks ning
kavandatakse
ärihoonete
ehitusõiguse ulatus ja parkimiskorraldus.

Keila linnale kuuluvate mitteeluruumide avalik kirjalik enampakkumine

Vastavalt Keila Linnavalitsuse korraldusele antakse
avalikul kirjalikul enampakkumisel kasutusse järgnev
Keila linnale kuuluv mitteeluruum:
Keskväljak 15 teisel (2.) korrusel asuv
mitteeluruum üldpinnaga 36,2 m2 üüri
alghinnaga 45 krooni/m2, tähtajaga kuni
31.detsember 2010.a.
Üürihinnale lisandub käibemaks 18% ja
kommunaalkulud.

Pakkumised tuleb esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga “enampakkumine” hiljemalt 20.aprillil 2009.a.
kella 11.00 OÜ Varahooldus, Keskväljak 15, Keila.
Õigeaegselt laekunud pakkumised avatakse 20.aprillil 2009.a. kell 11.15 Keila Linnavalitsuse II korruse
saalis.
Enampakkumise tagastamatu osavõtutasu 100.krooni tuleb tasuda Keila Linnavalitsuse arvelduskontole 221011747720 Swedbankis kood 767 hiljemalt
19. aprilliks 2009.a. märgusõna all “enampakkumine”.
Tagatisraha ei ole vaja tasuda. Enampakkumis objektiga tutvumiseks tuleb registreeruda eelnevalt OÜ
Varahooldus, Keskväljak 15, tel. 6391420.

Krimiuudised

annika pedosk
KEILA KONSTAABEL

25.03 lõhkusid kolm meesterahvast Ülesõidu 13 krundi
aeda. Aeda lõhkunud isikud tuvastati ning nende suhtes alustati väärteomenetlust.
26.03 varastati Pae 9 asuvast Säästumarketist pudel
Laua Viina. Teo toime pannud
isikud tehti kindlaks ning nende

suhtes alustati samuti väärteomenetlust.
28.03 murti sisse Ülejõe tee
2 AS Keva ja ATD Trans OÜ territooriumil asuvatesse konteineritesse. Varguse toimepanemise asjaolud selgitamisel.
30.03 leiti Piiri 12 Selveri
parklast lukustamata sinist värvi meestejalgratas Scott Voltage YZ4. Kui kellelgi on kaduma
läinud või varastatud sarnane
jalgratas, siis palun pöörduda
Keila konstaablipunkti.
Ajavahemikul
23.0329.03.2009 koostati väärteoprotokolle ja karistati isikuid
14 korral, millest liikluseeskirjade nõuete rikkumisi oli 6. Taba-

ti üks alkoholijoobes sõiduauto
juht. Tuvastati kaks alaealist
isikut, kes olid tarvitanud alkoholi ning samuti koostati kaks
protokolli isikutele, kes toimetati kainenema avalikest kohtadest.
Lisaks eelnevale teatati
politsei lühimumbrile 110 24
korral erinevatest tähelepanekutest. Igale teatele reageeriti
ja nii mõnigi õiguserikkumine
hoiti sellega arvatavasti ära.
g4s

1911

25. märtsil kell 18.20 - Noorukid ronisid üle Linnamäe 6

territooriumi aia ja põhjustasid
häire, sama kordus veel kell
18.55 ja 19.21. Kedagi tabada ei
õnnestunud.
26. märtsil kell 11.25 - Paldiski maantee ja Pargi tänava
nurgal lasteaialastele mõeldud
mänguväljakul turnisid ringi
suured lapsed. Minema saadetud.
28. märtsil kell 23:20 Keskväljak 15 parkimisplatsil oli
noortekamp autodega, alkoholipudel auto katusel. Minema
saadetud.
29. märtsil kell 23.50 - Noored kogunesid autodega linnavalitsuse hoone ette. Laiali
saadetud.

venekeelne veerg
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Лучший руководитель
социального
учреждения 2008 года
В день социального работника Эстонская ассоциация социальной работы традиционно отмечает
работников этой сферы,
чья деятельность в течение года заслуживает особого поощрения и внимания.
В
номинации
«Лучший руководитель
социального
учреждения» победила Рийна
Сипполь – руководитель
городского социального
центра. (стр. 5)
Гражданское объединение 2008 года
В четверг на торжественном собрании гражданским объединением
2008 года было названо
недоходное предприятие
«Желание работать», действующее в нашем городе.
(стр. 3)
Старейшие жители
города не жалуются и
не критикуют
Часто можно услышать
утверждение, что пожилые люди ничего иного не
делают, только жалуются
на жизнь и все критикуют. Состоявшийся на прошлой неделе весенний
праздник для пенсионеров доказал полную несостоятельность подобных
высказываний. Во всяком
случае, к пожилым жителям нашего города это не
относится. Приятно отметить, что несмотря на плохую погоду, участников
праздника было очень
много. Программа была
весьма разнообразна, звучала музыка, выступающие радовали публику
яркими костюмами и богатым репертуаром. (стр.
6)
Состоялся конкурс
пианистов среди музыкальных школ западной части Харьюского уезда
В пятницу 6 марта в городской
музыкальной
школе состоялся традиционный конкурс молодых пианистов. Кейлаская
музыкальная школа была
представлена 11 участниками. Наши музыканты
выступили очень успешно: в копилке юных музыкантов два первых места,
два вторых и одно третье
место. (стр. 5)
Готов ли мой ребе-

нок к школе?
7 апреля в 18.00. состоится лекция для родителей на тему «Готов ли мой
ребенок к школе?». Лекция предназначена, в первую очередь, для родителей
будущих
первоклассников.
Речь
пойдет о признаках физической готовности ребенка, о необходимом уровне
развития духовных способной и социальных навыков, о том, как может
семья помочь первокласснику привыкнуть к новому для него жизненному
ритму. В этом серьезном
процессе нет мелочей, поэтому лектор расскажет и
о необходимости здорового питания и создании атмосферы, способствующей развитию ребенка.
Лекция будет проходить
по адресу ул. Крууза, 23, в
помещении частной школе «Ляте». (стр. 5)
Средства на поддержку культуры и общественной деятельности
Городское правительство утвердило в начале
марта первую часть общей суммы в размере 188
950 крон, которая будет
израсходована на поддержку культуры и общественной деятельности.
(стр. 4)
Выставка Сильвии
Калда
В субботу, 28 марта, в
музее Харьюского уезда
была открыта выставка
работ художницы Сильвии Калда «Любопытство». Выставка будет работать до 10 мая. (стр. 6)
Старт Школа «Проша» посетит город
Кейла
В сентябре 2009 года
планирует начать свою
деятельность в Кейла
Старт Школа «Проша» по
адресу
Keskväljak
17.
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. Вы можете получить информацию по телефонам:
6-32-85-85,
5-28-13-07 и в интернете
www.prosha.ee.

Päevakorral
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Mälestused märtsist 1949

Kas mu laps on
kooliküps?

Kas vangla või vagun?
Elvi Lilienberg oli
1939.aastal 18 aastane koolitüdruk,
kes koos ema, tädi
ja vendadega Siberisse küüditati.
Minekust said nad teada
juba varem ühelt Punaarmees
teeninud sugulaselt. Elvi Leitmäe:“ Selgus, et oleme kogu
perekonnaga nimekirjas. Alguses öeldi, et oleme rahvavaenlased, hiljem tehti kulakuteks.“ Hoiatuse perekond küll
sai, aga see reisist ei päästnud.
„Oma saatuse eest siiski ära ei
jookse, me teadsime, et minek
on“, tõdeb Elvi.
Elvi perekond elas Keilas
Männiku tänaval. Elvi mäletab, kuidas kord koos ema ja
naabritega kodust lahkus. Sõdurid seisid värava taga, kuid

miskipärast lasid neil minna. Elvi käis tol ajal Tallinnas
koolis ja elas linnas sugulaste
juures.
Järgmisel päeval võeti aga
Elvi onu nende värava taga
vahi alla. Kuna Elvi ema oli läinud talumajja loomi talitama
ja väiksed vennad Jaan ja Mart
koju jäänud, läks onu neile
külla.
Samal ajal oli koju jõudmas
ka Elvi ema. Nähes

sõdureid, põgenes ta sugulaste juurde. Elvi:“Ema lootis, et
lapsi ilma vanemateta ära ei
viida. Vennad olid siis 5 ja 10
aastased“. Onu lasti küll minema, kuid väikevennad viidi
vagunisse. Kui Elvi ema sellest
kuulis, tuli ta Keilasse tagasi,
pakkis asjad ja läks lastele rongi järele. Elvi: „Kui ikka viiakse
lapsed ära, kuidas siis ema nad
maha jätab“. Elvi isa Rudolf Lilienberg oli arreteeritud ja kinni patarei
vanglas.
Kuuldes,
et ema ja vennad,
vagunisse
viidud
on, otsustas Elvi,
et sõidab pigem
Siberisse kui vanglasse satub. Ta oli
e
varem vanglas isa
ed peal
ehitasid meh
a
aj
m
e
ks
lis
el
sa
külastamas
käinud
S
t. Li
kkides elamis
re
metsas bara
pe
3
ja
teadis,
kui
hirmus
elas seal veel
Leitmäedele
seal on.
konda.

Nii sõitiski
Elvi Keilasse,
pakkis asjad
ja jäi ohvitseri ootama.
Rongi jõudis
ta pühapäeval. Esmaspäeval tuli
vagunisse
veel ka Elvi
Elvi ja Anton Leitmäe
koos poeg Peebuga
tädi. Isa aga
1951. aastal
jäigi vanglasj a
se. Rakverest küüditati ka Elvi neil oli lihakauplus
poolvend Ants. Olgugi et Ant- vorstitööstus. Elvi käis Tallinsul oli teine perekonnanimi, ei nas koolis, mis samuti pooleli
jäi. Raudtee ääres olnud Hunpääsenud ka tema.
Küüditamisrong seisis Kei- taugu talu põletati Siberis ollas kaua. Elvi: „Viimine oli dud aastate ajal maha. Siberis
kohutav. Rongi kamandati va- kohtas Elvi oma tulevast abinurid, vaimu- ja voodihaiged, kaasat Antonit. 1950 nad abilapsed ja naised. Tööjõus mehi ellusid. 1951 sündis esimene
poeg Peep ja kaks aastat hiljem
oli üsna vähe.“
Loobuda tuli paljust. Li- tütar Reet. Kodumaale tagasi
lienbergid olid ettevõtjad, jõuti 10 aasta pärast.

Laps- kurjategija priiküüdiga Siberimaale

60 aastat küüditamisest

Saatuse tahtel
kuulun nende hulka,
kes Siberist „vabatahtlikust asumisest“ pääsesid
kodumaale peale
või tänu, võimsa
Nõukogude Liidu
diktaatori surma
1953.aastal.

25.märtsi hommikul
helistasin naabrist
sõbrannale ja küsisin, et kas ta on
juba ärganud või
magab veel. „Ei maganud! Aga ärgates
olin õnnelik, et täna
sain 3 tundi kauem
magada, kui 60
aastat tagasi.“ „Ja
tähtis on ka see, et
magasid oma kodus
ja omas voodis,“
ütlesin. „Jah!“ kõlas
vastus.

Mina olen nüüd 69 aastane
ja tean, mida tähendab selline
vanus. Tean, et pean säästma
oma närve ja tervist. Kuid ei
saa iial unustada seda õudust,

ei tohigi enda teada jätta neid
mälestusi.
Sõjaaastatel võitles minu
isa vene vägede vastu Sinimägedes. Peale sõja lõppu valis ta
metsavenna elu, sest Eesti oli
okupeeritud.
Mäletan oma lapsepõlve
elu vanavanemate talus. Ema,
küüditamishirmus,
töötas
Tallinnas, elas üürikorteris.
Tema uksele koputati 1949.
aasta 25.märtsi varahommikul
ja viidi Ülemiste raudteejaamas asuvasse loomavagunisse.
Emal lasus süü, et ta oli riigireeturi abikaasa.

1949.aasta 25.märtsi varahommikul äratati mind, kästi kiiresti riietuda. On siiani
silme ees vene soldatid, püssimehed, kõrvus kõva lärm.
Väljas oli pime. Vanaema nuttis ja nutsin mina. Tapa raudteejaama harudel seisid loomavagunid. Vagunis oli väga
palju inimesi. Mäletan nuttu
ja oigeid ning jälle võõrkeelset
püssimeeste lärmi.
Esimesed nädalad elasime
peredega ühes suures ruumis,
kõik koos. Hiljem paigutati
meie pere onnitaolisesse hurtsikusse, vanaisa pandi tööle
parvemeheks
ühele
suuremale
jõele. Aasta
pärast saime
loa
ümber
asuda
teise rajooni,
minu emale
lähemale.
Siis
käis
ema vabal
päeval meil
külas, jalgsi
üle mägede.
Isaga saime olla kirjavahetuses
(läbi tsensuuri). Isa arreteeriti
22, jaanuaril 1950.
aastal.
29.novembril
1 9 5 0 .
aastal tuli
tribunali
otsus: poliitilised
kuriteod,
mitmete
paragrahvide
alusel
määrati
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25 + 5 aastat või mahalaskmine. Isa surm Tallinnas 1957.
aastal jääbki mõistatuseks. Isa
surnukeha
ümberriietamise
ajal nägime tema, sügavate armidega selga. Selliseid piinasid
pidid taluma ülekuulamistel
meie kaasmaalased.
Kõik seoses küüditamisega tuli üle elada. Lapsena jäi
pooleli õnnelik lapsepõli, jäid
mängimata lastemängud. Varakult pidin kogema vanemate
pisaraid ja valu ning enda valu
ja pisaraid.
Viive-Mai Kokka

Siber laiub seal,
kus laius varem,
Siber on me
abivalmis käeks.
Meie jaoks vast
oleks kõige
parem,
Kui see tõde
meelest eal ei
läeks.

Mu naaber oli 9aastane, kui
ta 60 aastat tagasi hommikul
vara koos vanavanematega
üles aeti ja kodust ära viidi,
teadmata, kus on ta õde ja vanemad ja mis on neist saanud.
Meenub, et ka mina ärkasin
60 aastat tagasi koos vanaema
ja õega ebaharilikus kohas.
Nimelt kolhoosipõllul, kust
sügisest saadik polnud jõutud
viljarõuke ära viia. Neist ühe
alla oligi vanaema meid õhtul
pimedas magama toonud. Kui
hommik juba valgenema hakkas, läksime koju tagasi.
Oli ilus kevadine hommik
ja koolipäev ei erinenud sugugi teistest. Ma ei mäleta,
et meie kooliõpilastest keegi
oleks puudu olnud ja ka puudu jäänud.
Koolist koju minnes nägime
imelikke kaubaronge sõitmas.
Nende vagunite akende ette
olid löödud laudadest restid.
Vagunite otsas olevail platvormidel sõitsid valgetes kasuka-

tes mehed püssidega.
Ka jaama juures nägime
kaubaronge seismas. Nende
sees kolistati. Kui lärm liiga
suureks paisus või mõni käsi
läbi aknavõre kruusiga välja ilmus, kiskusid valvurid vaguni
ukse praokile, pistsid püssitoru uksepraost sisse ja röökisid
midagi.
Vaguni akendest loobiti välja paberilipikuid, mille valvurid kiiresti üles korjasid. Kui
keegi jäi rongi lähedale seisma, aeti ta sealt kohe minema.
Neid, kes edasi seisid, ähvardati maha lasta.
Kui rong liikuma hakkas,
tulid inimesed jälle raudtee
äärde ja korjasid üles paberitükke, mida valvurid polnud
märganud või mis alles rongi
liikuma hakates oli välja visatud. Need olid kirjad omastele,
et ka nemad teada saaksid, mis
vagunis olijatega juhtunud oli.
Mina kui 13aastane laps ei
osanud alul aru saada, miks
on sellised kaubarongid, kuid
kuulates vanemate inimeste jutte, sain aru, millest olin
pääsenud. Kuna oli ärev aeg,
siis laste kuuldes räägiti ainult
ilusast või halvast ilmast, et
kui keegi võõras neilt midagi
koduste tegemiste kohta küsima hakkab, siis pole ka midagi
rääkida.
Nii sain ka mina alles 10
aastat hiljem vanaemalt teada,
et talle oli saadetud külanõukogust sõna, et ärgu 25.märtsil
kodus magagu. Usun, et meie
polnud ainukesed, kes teate
said, sest siis poleks ju ka kõiki
lapsi koolis olnud. Tänu neile
sõnumi toojaile!
Maret Kärtna

7.aprillil kell 18.00 toimub
loeng lastevanematele „Kas
mu laps on kooliküps?“
Kooliarst dr. Anne Silbaum
peab loengu sügisel kooliteed
alustavate laste emadele ja isadele teemal „Kas mu laps on
kooliküps?“ Kõne all on lapse
kooliks valmisoleku kehalised,
vaimseid ja sotsiaalseid märgid ja pere võimalused kooliks
valmistuva lapse päevarütmi,
tervislike toitumisharjumuste
ja hingelist küpsemist toetava
atmosfääri loomisel.
Osalemine tasuta, soovijatele annetamise võimalus. Loengu „Kas mu laps on kooliküps?“
läbiviimist toetavad Haridus- ja
Kultuuriselts Läte ja Hasartmängumaksu Nõukogu.
Loeng toimub Erakoolis
Läte, aadressil Kruusa 23 Keila.

Toimus
Loode-Eesti
muusikakoolide klaveriõpilaste konkurss
Reedel, 6. märtsil leidis Keila
Muusikakoolis aset igal kevadel
toimuv klaveriõpilaste konkurss. Sel aastal oli tegemist vabariikliku konkursi Loode-Eesti
muusikakoolide I j II vanusegrupi eelvooruga. III ja IV vanusegrupi eelvoor toimus 7. märtsil Saue Muusikakoolis. Keila
Muusikakoolist osales konkursil
kokku 11 õpilast: I vanusegrupis
6 õpilast, II vanusegrupis 1 õpilane, III vanusegrupis 1 õpilane
ja IV vanusegrupis 3 õpilast.
Žüriisse kuulusid Maigi Pakri,
Marja Jürisson ja Martti Raide.
Keila noored pianistid said järgmised auhinnad:
I koht Aivar Uuk
(õp. Pille Parm)
I koht Anneli Lebert
(õp. Eva Teppo)
II koht Roland Teeäär
(õp. Eva Teppo)
II koht Anett Sibrits
(õp. Pille Parm)
III koht Keiti Roosimägi
(õp.Tiina Kalvet)
Kiituskiri kogu kava hea
esituse eest – Mariann Reinmann (õp. Tiina Kalvet)
Kiituskiri kogu kava hea
esituse eest – Merilin Laes (õp.
Pille Parm)
Lisaks sellele anti žürii poolt
Tallinna Muusikakeskkooli eripreemia „Tõrudest tammedeni” Eva Teppo õpilasele Anneli
Lebert´ile.
Ada Kiisk
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Lühidalt
Püüa pildile ja
paberile mõni vahva
ametimees

Ametimeeste
aardejahis
osalemine on lihtne:
• vali Rajaleidja ametite andmebaasist
(w w w. ra j a l e i d j a . e e /
akab<http://www.rajaleidja.
ee/akab>) välja sulle
meelepärane ning huvipakkuv amet (konkursil osalevad ainult andmebaasis
sisalduvad ametid);
• leia selle ameti esindaja:
• tee temast foto, kus ta on
oma töökeskkonnas;
• ning kirjuta juurde väike
jutuke.
Ajakirjanikest ning fotograafidest koosnev þzürii
teeb oma valiku kolmes
vanusekategoorias:
• kuni 14 aastased;
• 15-18aastased;
• 19 ja vanemad.
foto: doris matteus

vaba aeg

Keila vanemad kodanikud
ei kurda ega kritiseeri
villi kask

Pahatihti kuuleme kurtmist, et vanemad inimesed ei
oskagi muud teha kui kurta ja
kritiseerida. Möödunud nädalavahetusel toimunud pensionäride kevadpidu aga näitas, et
meie linna pensionäride kohta
see väide paika ei pea.
Oma avasõnas tänas Keila
Pensionäride Ühenduse kauaaegne ning tarmukas esimees
Endel Remmel kohaletulnuid,
et vaatamata kehvavõitu varakevadisele ilmale on saal ikkagi rahvast tulvil. Juba ainuüksi
see näitab, et eakas ei ole ainult toas istuja, vaid tahab aktiivselt osaleda kõikvõimalikel
üritustel. Esimees tutvustas
lühidalt ka neid üritusi, mida
on plaanis läbi viia sel suvel.
Järgnevalt võttis peoohjad oma kätte Mustamäe sotsiaalkeskuse seenioride tant-

suansambli juht Aime Kaasik.
Tänu tema oskuslikule ning
emotsionaalsele juhendamisele sai pidu kohe õige hoo sisse
ja kontakt publiku ning tantsijate vahel aina süvenes. Kava
oli mitmekesine ja kui daamid
pidid uute palade esitamiseks
kostüüme vahetama, köitis
pealtvaatajate tähelepanu meie
ühenduse naisansambel Astrid
Randla juhatusel väga ilusate
ja vokaalselt heal tasemel lauludega. Arvan, et meie naised

cola breugnon:

“Pole olemas
viletsaid aegu,
vaid on olemas
viletsaid
inimesi”

võiksid ka Laululahingusse
minna, kui vaid koosseis oleks
veidi suurem.
Tantsupõrandale
tõmbas
eakad Haapsalu kergmuusikabänd „Sass“, kelle juhi Valdi
poolt valitud repertuaar meeldis kõigile. Lõpuks läks lausa
tantsumaratoniks, kus ühinesid nii esinejad kui publik.
Igastahes peo lõppedes tänas
publik esinejaid toreda kava
eest ja need omakorda publikut sooja vastuvõtu eest.
Loomulikult ei saa märkimata jätta, millise tänuväärse
töö tegid ära peo perenaised
Selje Randi juhtimisel. Sest
vaatamata nn majanduslikule
surutisele olid lauad kaetud
maitsvalt ja maitsekalt.
Hinnangu andmisel sellele
varakevadisele toredale üritusele võime tsiteerida vana
Cola Breugnoni: „Pole olemas
viletsaid aegu, vaid on olemas
viletsaid inimesi!“ Elame veel!

Konkursi täpsemad tingimused ning tööde üleslaadimise võimalused leiad
aadressilt www.rajaleidja.ee/
aardejaht.
Parimad konkursil osalejad
saavad korraldajate poolt
ka aarde raamatupoodidest
leiduva persooniraamatu võitja
enda valikul. Samuti
hakkavad parimad võistlustööd kaunistama Rajaleidja
ametikirjelduste
andmebaasi. SA Innove paneb välja eriauhinna enda
iga kategooria
lemmikule.
Ameteid saab jahtida
kuni 26. aprillini 2009.
Korraldajate eesmärk on
panna inimesi märkama erinevatel ametikohtadel
töötavaid inimesi – kõik
meie ümber ei ole ainult
projektijuhid või
koordinaatorid. Leidub ka
näiteks aednikke, kangureid
või vedurijuhte, kes
oma tööd väga armastavad
ja hindavad.
Konkurssi korraldab SA
Innove
Karjääriteenuste
Arenduskeskus ning toetab
Euroopa Liidu Sotsiaalfond.
www.rajaleidja.ee/aardejaht
Lääne-Harju Teabe- ja Nõustamiskeskus

näitus

Silvi Kalda isikunäitus
„Uudishimu“
harjumaa muuseum
muuseum@hmk.ee

Laupäeval, 28. märtsil avati
Harjumaa Muuseumis nahakunstnik Silvi Kalda isikunäitus „Uudishimu“.
Jaanuaris auväärset juubelit
tähistanud Silvi Kalda üllatab
jätkuva fantaasia, materjalikäsitluse ja loomisnaudinguga,
millest annavad tunnistust viimase aasta jooksul valminud
pea paarkümmend uut tööd.
Olgu siinkohal mitmekesise
loomingu mõne näitena nimetatud külalisteraamat „Visioon“ (jaapani paber, paekivi,
nahk, segatehnika, 2008), Eno
Raua raamatu „Sipsik“ köide
(puit, nahk, metall, nöör, segatehnika, 2008) ja Iraani eepose „Schahname“ köide (nahk,
pärgament, paber, segatehnika, 2008).
Seekordne isikunäitus on
kauaaegsel Keila linna elanikul
Silvi Kaldal Harjumaa Muuseumis kolmas. Kokku on Silvi Kalda loomingut Harjumaa
Muuseumis
eksponeeritud
kuuel näitusel, neist kolmel
on ta esinenud koos oma üliõpilastega. Silvi Kalda oli Eesti
Kunstiakadeemia nahakunsti

osakonna õppejõud aastatel
1967 1992. Paljud tema õpilased on tänaseks nimekad nahakunstnikud.
Näituse koostamist toetasid
Eesti Rahvuskultuuri Fond ja
Eesti Kultuurkapital. Näituse
ja kataloogi kujundas Tiia Eikholm, kataloogi koostasid Inge
Teder ja Tiia Eikholm.
Silvi Kalda kooselu eesti
nahkehistööga on nii looja kui
ka õpetajana kestnud üle poole sajandi. Tema väärikat tööd
eesti tarbekunsti arengus on
tunnustatud mitme medali ja
auhinnaga.
Üle veerandi aastasaja töötas Silvi Kalda õppejõuna Eesti
Kunstiinstituudi nahkehistöö
kateedris. Tema õpetusest
saadetuna on läinud oma loomingulisse ellu mitukümmend
noort nahakunstnikku küll
Eestist, Lätist, Leedust, Kirgiisiast. Silvi Kalda on olnud
nahakunstis koolkonna looja,
mille põhiliseks tunnuseks on
eriala traditsioonide sügava
tundmise kõrval pidev kaasaliikumine oma aja arengulise
pürgimustega. Tänu sellel on
ka kunstniku enda iga väljaastumine publiku ette alati olnud
rikas ja huvitav.

sport

Keila Gümnaasiumile 7 kulda
tiia tamsalu
kG kehalise kasvatuse õpetaja

12. märtsil 2009.a. toimusid Tallinna Spordihallis
Harjumaa
koolidevahelised
meistrivõistlused sisekergejõustikus. Keskkoolide ja gümnaasiumide arvestuse sai Keila
Gümnasium 4. koha. Tublid
noorsportlased tõid Keilasse
7 kuldmedalit, 1 hõbeda ja 4
pronksi.
Individuaalselt oli parim
kahe esikohaga 7d klassi õpilane Aet Laurik, võites isiklike rekorditega 60 m jooksu

– 8,25 ja kaugushüppe – 5.14.
Noorimate, 5. klasside poiste
arvestuses võistles südikalt
Raimond Tilk, kes ületas kõrgushüppes
esikohaväärilise
1.30. Põhikooli kõrgushüppes
riputati kuldmedalid kaela veel
Liisa Loidile (8a klass) ja Gerli
Israelile (7d klass). Gerli tõukas ka kuuli 9.35, tasuks oli
hõbemedal. Kuulitõukes sai
esikoha Kristo Tšekenjuk (8b
klass) ja 1000 m jooksus Lars
Erik Raissar (10b klass). Kaks
pronksist tulemust saavutas
Kersti Künnapas (8c klass) 60m jooksus ja kaugushüppes.

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus
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
„UUDISHIMU“
28. märts - 10. mai
Nahakunstnik Silvi Kalda juubelinäitus
Harjumaa muuseum
“VÄRVID KODUS” MAALITUD
KÖÖGIKAPIUKSED
25.märts - 30.aprill
Harju maakonnaraamatukogu
lugemissaal
Keskväljak 15 II korrus
PAUL LUHTEIN 100
25.märts – 30.aprill
Graafik, raamatuillustraator.
Harju Maakonnaraamatukogu
lugemissaal
10.AASTAT KEILAS
Aprill
Valik viimase kümne aasta
Keila sündmuste jäädvustusi
Keila Lv pildiarhiivist.
Keila kultuurikeskus

teater
“MU KALLIS LIFT” - VANABASKINI TEATER
NB! Esietendus
6. ja 7.aprill kell 19:00 Pilet:
125.- / 150.Keila kultuurikeskus
“TAPATÖÖ JUMAL” - KURESSAARE LINNATEATER
28.aprill kell 19.00 Pilet: 125.-/
100.Keila kultuurikeskus

“KUIDAS DRESSEERIDA
MEEST” - KOMÖÖDIATEATER
4. mai kell 19:00 Pilet: 110.- /
135.Mängib Merle Palmiste
Keila kultuurikeskus
“MEIE, MEHED” - RAKVERE
TEATER
15.mai kell 19:00 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
Keila kultuurikeskus
TAPLOW`I NOORTEKOOR
( INGLISMAA)
15.aprill kell 19.00 – 20.30
Keila Mihkli kirikus

sport
KEILA LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED JUDOS
4.aprill kell 10.00 – 16.00
Keila tervisekeskus
KEILA MEISTRIVÕISTLUSED
KORVPALLIS FINAAL
12.aprill kell 12.00
Finaalmäng
Keila tervisekeskus

kino
“DISKO JA TUUMASÕDA” KINOBUSS
Uus dokumentaalfilm
27.aprill kell 18.00 Pilet: 40.- /
50.Keila kultuurikeskus

muud üritused
NAISANSAMBEL 25
4. aprill kell 15.00

Keila Kultuurikeskus
Osavõtust palun registreerida
Keila Kultuurikeskuse telefonil:
6045045
TAIMESEADE KURSUS
8.aprillil kell 12.30
Teemaks lihavõtted ja kevdpühad
Vajalik eelregistreerimine.
Keila Sotsiaalkeskuses
LEIUTAJATE KONKURS “KEILA LEIUTAB 2009”
1.aprill – 4.mai
Osalema on oodatud kõik
leiutamishuvilised, nii vanad
kui noored.
Abi ja küsimused aadressil
kalle@keila.ee. Tel: 6045045,
5016447.
Keila kultuurikeskus
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Südamlik kaastunne

Piiri 1-a elanikud mälestavad

Ewa-Kaisale ja Argole kalli

Kallis Anneli!

Erig
Pappel`it

Südamlik kaastunne armsa isa,

ema ja
vanaema

Erig Pappeli

,

surma puhul.

ja avaldavad sügavat

kaotuse puhul.

kaastunnet tütardele Taimile,

Lääne - Harjumaa Invaühing

Lõuna 4 pere

Annelile, Kadrile.

Keila Sotsiaalkeskus

Sügav kaastunne perekond

Väsinud on töökad käed...

Leinsalu`le ja Kalvet`ile venna

Sügava kurbusega

ja onu

mälestame

Johannes
Lifländer`i

Johannes
Lifländer’i

Avaldame siirat kaastunnet
Lindale, Alviinele, Salmele,
Aliidele, Vambolale ja nende
peredele kalli venna

Johannes
Lifländer`i

4.02.1938-27.03.2009

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.
Tiiu

Omaksed

Elu on kui laul,

Tahaksin käia veel sinuga koos
mõne sammu, enne kui laguneb tee.
Raju on raske ja kärsitus kulutab
rammu. Küllap me saatus on see.
(A. Alliksaar)

Perek. Garelis ja Riina

loeng
Palmipuudepüha
5.aprill kell 11.00
Märtsiküüditamise 60.aastapäeva palvus-kontsert
Keila Miikaeli kogudus
Suur Neljapäev
9.aprill kell 18.00
Jumalateenistus armulauaga
Keila Miikaeli kogudus
Suure reede liturgiline jumalateenistus
10.aprill kell 11.00
Laulab koguduse seenioride
koor.
Keila Miikaeli kogudus
Piibli- ja palvetund
8.aprill kell 13.00
Koguduse maja
Paldiski mnt 2.
Adventkoguduse jumalateenistus
4.aprill kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse piiblitund
4.aprill kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5

nii habras ta viis,
heliseb hetke ja kustub siis ...
Oleme mõtetes Sinuga kallis
Kristiina Laiv kui jätad hüvasti
armsa

EMA’ga
Kolleegid Keila Algkoolist

Kallis õpetaja Kristiina!
Oleme sinuga, kui jätad
hüvasti oma armsa

Südamlik kaastunne Marele
perega abikaasa

Endel
Õunapuu

EMA’ga

surma puhul.

6.a, 6.b klassi lapsed koos

Nikolai ja Antonina perega

õpetajate Leelo ja Annikiga

Soodsaim
KKruusa

Lea massaazipesas
MASSAAZ
väikestele ja suurtele
alates 115 krooni
vaata www.rukkilill.eu
või helista 56474731

rehvitöökoda Keilas.

Kasutatud ja uute
rehvide müük, paigaldus
E-R 8.00-20.00 L 10.00-15.00
P kokkuleppel
Tel: 53578603
www.extrafix.planet.ee
Tallinna mnt.14
Täisvahetuse hind alates 300.-

Kuulutused
töö
Sassu lastekauplus Keila
Selveris otsib klienditeenindajat, kelle tööks oleks klientide
teenindamine ja nõustamine,
kauba vastuvõtt ja väljapanek
ning kaupluse korrashoid. Kandidaadilt ootame eesti ja vene
keele oskust, head suhtlemisoskust ning rõõmsat meelt, tahet
õppida ja areneda ning arvuti
kasutamise kogemust. Omalt
poolt pakume töö tulemusest
sõltuvat palka ja nooruslikult
rõõmsameelset kollektiivi. Kandideerimiseks palume saata CV
aadressile info@sassu.ee või helistada tel: 55605331.

kinnisvara

Müün või üürin välja garaaziboksi Vasara tänaval. Tel:
51938983.
Anda üürile väga heas korras
möbleeritud 1.toaline korter Keilas. Otse omanikult. Korteris pesumasin, plastikaknad, keskküte.
Hind 2500.- . Tel. 55675712.
Anda üürile mitteeluruumid
Keilas (Uus tn). Tel: 5284128.
Välja üürida maja Keilas.
Piirkond rahulik, väike aed. Üldpind u 130m2. Tubade arv 4.
Ahjuküte+õhksoojuspump. Üürihind kuus 5500 kr, millele lisanduvad el, vesi, prügivedu, tel
ja internetitasu.
Tel: 5202686.

müük

Tel. 58033448.

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 metsandusliku konsultatsiooni Tel: 5106728.

Vannide emaileerimine. Toonide valik. Garantii. Tel: 5581222.

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.

Valmistan mööblit, uksi,
aknaid. Hinnad soodsad. Tel:
6780010, 53087220

TEENUS
Pottsepatööd, klassikalised
kaminad ja looduskivi paigaldus.

Eriti soodne fekaalivedu
Sauel, Keila linnas ja Lääne-Harjus. Töötame esmaspäevast pühapäevani.Tel: 51916171.

Kolm ehitusmees teostavad
üldehitustöid vundamendist katuseni (puusepatööd, müüritööd,
sisetööd jne). Tel: 5037609
Ehitaja (sisetööd) aitab Teie
kodu remontida või uut ehita-

da. Töö kvaliteetne. Kiire. Tel:
51913916

kide kohalevedu firmadele. Hinnad soodsad! Tel: 5119734.

Korstnapühkija teeb töid
Keilas ja lähiümbruses. Tel:
5229820.

Sinu suuremad ja väiksemad
peod. Valmistame ja toome
kohale. www.holeinone.ee Tel:
6712278.

Võimalus tellida oma peolauad, firmaüritused, tähtsamad õhtusöögid Keilas asuvast
eracateringist. Võin tulla teile
koju ja teen söögid teie toorainest. Laua katmine, Teenindus,
ürituse järgne koristusteenus.
Hinnapakkumises arvestan hetkelist majandusolukorda. Tellimus, hinnaküsimus palun esitada meili teel keilakokk@live.com
Vastus ühe päevaga!
Peo- ja peielauad, lõunasöö-

muu
Ostan vanu münte, ordeneid,
medaleid, märke, riiklikke autasusid, minitaaresemeid, optikat,
esemeid väärismetallist, portselanist, vasest, pronksist, vanu
taskukelli ja seinakelli. Keila turg,
kiosk 16. Avatud iga päev kell
9-14. Tel. 55664525.
11. aprillil Keila turul aprillilaat.
Info tel 55583822.
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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

Aprillis kõik
laminaat- ja PVC
ustega köögid

-15%

soodsamad

Keilas, Haapsalu mnt.57D

11.aprillil ootame taas kõiki
maitsva söögi ja joogiga hubast
õhtut veetma ning mõnusa
muusika saatel tantsujalga
keerutama.
Plaadimasina taga DJ Kivisalu
Algus kell 22:00
Sissepääs tasuta!
5.04.2009 on pubi suletud! Vabandame!
Tuula tee 2a, Tel: 6790380, www.alibi.ee

AS Keila Taastusravikeskus
pakub alates 2009.aastast

TASULIST ÕENDUS - HOOLDUSTEENUST!
Vastavalt patsiendi soovile on võimalik
juurde osta kvaliteetset taastusraviteenust.

Kontakt: AS Keila Taastusravikeskuse ülemõde
Evelin Männik (tel: 639 0406)

Teostame
voolikukappide
ja tulekustutite
määruste kohast
kontrolli
Info: heiki@tuletaltsutaja.ee
või tel: 53 41 99 95

Vaata ka teisi teenuseid:

www.tuletaltsutaja.ee

APRILLIKUU ERIPAKKUMISED!
TÖÖPÄEVITI 10.00-15.00

APRILLI SOODUSTUSED
tööpäevadel 9-13
juuste värvimine ja keemiline lokk -10%
kosmeetiku näohooldus -10%
kehahooldus BODY WRAP vaid 315.-

- juuste kompleksteenused -10%
- lõikus pensionäridele - 10%
***
- geelküünte paigaldus 450.- püsiripsmete paigaldus 580.- tsellulliidi kompleksmassaaž - 15%
***

OLEME AVATUD E-L 9-19
JAAMA 11, KEILA
info www.belle.ee -

Tutvu lähemalt www.vetiver.ee

Tel. 6 391 535, 5 262 839
E-R 10.00 - 20.00 L,P 10.00 - 19.00
KEILA SELVERIS

10.aprill SULETUD

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

11.01- 13.01

39.-

94.90

24.90

