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Heakorrakuu
kava võtab ilmet
Kevadine heakorrakuu
kestab sel aastal 15. aprillist 16. maini. Linnaaednik
Inge Angerja ja keskkonnanõunik Ülle Linduse
koostöös valminud kavas
on paljud kuupäevad
tinglikud, sest varasemate
aastate kogemuse järgi
võib ilmastik teha kevadistesse tegemistesse olulisi
korrektuure.

lk 3
uudis

Teatrikuu
Vikerkaare
lasteaias

Marek Roots: eesmärk on
ehitada katedraali inimeste sees
Pea aasta tagasi, 2008. aasta 3. mail õnnistati ametisse Keila Miikaeli koguduse uus õpetaja Marek Roots.
Tänaseks on sellest hetkest möödas lugikaudu aasta. Marek Roots on sisse elanud ning aktiivse tööga
alustanud. Keila Leht uuris tema käest, millised on tema edasised mõtted ja eesmärgid, samuti seda, milline
on kiriku roll tänapäeval.
lk 5
inimene

vaba aeg

Keila noored:
Anette Raie
lk 6

Märtsikuud tuntakse
Vikerkaare lasteaias
teatrikuu nime all, millega
seoses pööratakse tavapärasest rohkem tähelepanu
raamatutele ja teatrile.
Selle aasta märksõna oli
lastekirjandus.

lk 5

Kultuurilaegas
kutsub raamatuid
jagama
lk 6
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kasulik teada

Nädal Lõppes, teine algas

Mis küll aitaks? Mida kevadisi koristustöid

Oli talv, sadas lund. Lund lükatakse vaid sõiduteedelt. Minu hoov jäi lume alla. Pidin ostma lumelabida. Kes selle kinni maksab?
Nüüd on kevad, sajab vihma. Esiteks teeb see lärmi,
teiseks on kõikjal lombid ja pori. Sajus saavad märjaks rõivad, lompides hakkavad lirtsuma kingadsaapad. Olen sunnitud ostma kummikud. Kes need
kinni maksab?
Suvel on kõige hullem. Linnud laulavad! Öö läbi!
Laulavad kõvasti, lausa kisavad! Miks küll nende lindudega midagi ette ei võeta? Lisaks paistab päike,
kuumutab ja pleegitab. Tuba on kui kasvuhoone.
Olen sunnitud riputama akende ette kardinad. Kes
need kardinad kinni maksab?
Kõige sellega peaks ju saama midagi teha. Võiks ju
kinnitada linnulaulueeskirja ja lumesajueeskirja ja
vihmasajueeskirja. Kehtestaks tingimused lindudele
laulmiseks. Näiteks päeviti ja erandina
laupäeva ja pühapäeva vahelisel ööl
kella 11ni ja uuesti alates kella 6st. Vahel on ju tore grillida ja linnulaulu
kuulata. Lisaks võiks kehtestada
piirkonnad, kuhu lumi tohib
sadada. Näiteks sobiksid selleks
terviserajad ning kelgumäed.
Samuti tuleks kehtestada reegel, et vihm tohib sadada vaid
piirkondadesse, kuhu on kasvama
pandud puud, lilled, köögi- või
puuviljad. Ka murule tohib, kuid
oluline on sätestada, et muru ei
tohi kasvada. Muidu muudkui
niida ja niida...

DORIS MATTEUS
DORIS@keila.ee

tehes silmas pidada?

Millised kohustused on kinnistu omanikul?
Tulenevalt Keila linna heakorraeeskirjast peab kinnistu
omanik hoidma korras oma
kinnistu ja kinnistu piirdeaia
ning teostama heakorratöid
kinnistuga külgneval puhastusalal.
Kas linnas tohib lõket teha?
Vastavalt Keila linna heakorraeeskirjale võib linnas lõket
või muud küttekoldevälist tuld
teha järgmistel tingimustel:
• tuule kiirus ei ületa 1,5 m/
sek;
• tule tegemise koht paikneb
vähemalt 15 m kaugusel mis
tahes ehitisest või põleva materjali hoiukohast ja vähemalt
30 m kaugusel metsast;
• lõket tehakse selleks kohandatud mittepõleval alusel või
kuivanud taimestikust puhastatud mineraalpinnasel;
• lõket valvatakse ning
• pärast lõkke tegemist kustutatakse põlemisjäägid hoolikalt, valades need veega üle või
kattes mulla või liivaga.
Millal tohib kulu põletada?
Kulu tohib põletada kevadel

esimese kahe nädala jooksul
pärast lume sulamist keltsalt,
teavitades sellest eelnevalt
päästeasutuse
häirekeskust.
Kulu võib põletada päeva ajal
tuulevaikse või kergelt tuulise
(kuni 3,3 m/s) ilmaga. Tee- või
hooneäärse kulu põletamisel
tuleb teemaa välisserv ning
hoone ümbrus eelnevalt märjaks kasta või mineraliseerida.
Kulu põletajal peavad kaasas
olema tulekustutusvahendid.
Kulu ei tohi põletada puude ja
põõsastega kaetud aladel.
Kas ja milliseid jäätmeid tohib põletada?
Tulenevalt Keila linna jäätmehoolduseeskirjast on jäätmete
käitlemine, sh põletamine väljaspool selleks ettenähtud kohti keelatud. Immutamata puitu, kiletamata paberit, pappi
või aiajäätmeid võib põletada
järgides, Keila linna heakorraeeskirja ja tuleohutusnõudeid.
Kas tohin oma kinnistul puid
maha võtta?
Puid ja põõsaid (v.a viljapuud
ja marjapõõsad) ei tohi oma
kinnistult raiuda ilma raieloata.

Koduaias lõket tehes tuleb järgida kõiki ettekirjutusi.
Vastasel juhul võivad tagajärjed olla ettearvamatud

Ainult üks küsimus
Kas lapsega tohib mängida lasteaia mänguväljakul?

Valdur Vacht, Keila linnavalitsuse pressiesindaja:
Keilas on linna poolt rajatud 4 väikelaste mänguväljakut. Paraku on seda vähe ja paljud lapsed ning lapsevanemad kasutavad seepärast ka linna munitsipaallasteaedade juurde kuuluvaid
mänguväljakuid.
Kuna lasteaedade mänguväljakute rajamiseks ja hooldamiseks kasutatakse linna maksumaksjate raha, siis on loomulik, et
neid saavad kasutada ka lapsed, kes ei käi lasteaias.
Probleem on aga selles, et sageli ei käida nendel mänguväljakutel mitte mängimas, vaid ka lagastamas ja lõhkumas.
Sellega kindlasti leppida ei saa ning seepärast tuleks jälgida ka

teatud piiranguid:
- lasteaedade mänguväljakuid võib kasutada väljaspool lasteaia tööaega valgel ajal ja mitte hiljem kui kell 21.00;
- väljakud on mõeldud väikelastele ja seega on kasutajate
vanuse ülempiir 8 eluaastat;
- heakorra ja laste ohutuse tagamiseks on vajalik lapsevanema või hoidja järelvalve ehk laps võib viibida lasteaia mänguväljakul ainult koos täiskasvanud saatjaga.
Lasteaedade territooriumil viibides tuleb kindlasti järgida
lasteaedade personali täiendavaid märkusi ja ka linnas korda
tagava turvaﬁrma G4S patrullide korraldusi.

Nädal piltides

6. aprillil allkirjastasid Keila Foto: tõnis luhamäe
linn ja Chiatura regioon Gruusias
koostöökokkuleppe. Fotol linnapead.

Keila nädalaleht

8.aprillil alustati linna lillede Foto: valdur vacht
istutamisega. Nendel päevadel istutatakse
sadu hüatsinte, võõrasemasid ja tulpe.

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

vastutav väljaandja:
doris matteus

Keila linna kauaaegne pressi- Foto: kadi kroon
esindaja Valdur Vacht avas Keila kultuurikeskuses oma fotonäituse.
toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

Foto: valdur vacht
Viimane kakskeelne
tänavasilt Keilas. Kui keegi teab kuskil veel
- andku teada

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele
tavadele toimetada
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Head kriisi ei tohi raisata

Ajal, mil tulumaksu
laekumine linnakassasse kasvas mitukümmend protsenti
aastas, tundus, et
pudrumäed kasvavad ja piimajõed
voolavad lõpmatult.

Fotojahi „Teeme koos kalendri 2010“ märtsipildi auhinna Olympuselt võitis Aare
Vaida pildi „Kevadine kirikutee“
eest. Võidupilt sai žüriilt 7 häält.
Egon Karpovi „Ajahambast puretud“ kogus 4 häält ning Urmas Veersalu „Kevadhommik“
ja Eevi Kutpri „Rist“ kumbki 2
häält. Kokku said hääli 11 pilti.

Fotojahti korraldavad Keila
Leht ja Keila Linnavalitsus, kuu
pildile paneb auhinna, 3000
kroonise kinkekaardi, välja
Olympus Eesti OÜ.
Fotojaht jätkub. Aprillipiltide
laekumise tähtaeg on 30.aprill.

Kuidas mõjub kriis majanduslikule olukorrale Keilas?
remonditud, lasteaiajärjekord lud on ikka mõistlikud? kas
olematu. Tõsi, linnatänavate kõik investeerinud on tingimaolulisuse astet on raske mää- ta vajalikud? kas lisaks avaliratleda ning nii mõnigi neist kule rahale on olemas võimatahaks hädasti remonti, kuid lus kaasata ka eraraha? kas
valikuid tuleb teha. Selle aasta midagi saaks teha teistmoodi
prioriteediks on Pargi tänava ja efektiivsemalt? Säästuaastalõik Männiku ja Kruusa tänava tel oleme sunnitud neid küsimusi esitama. Hoolimata mõvahel.
Eelarvekärbe sunnib muu- nest tegemata investeeringust
tuma efektiivsemaks ning otsi- muudab selliste küsimuste
ma ebatraditsioonilisi lahen- esitamine ühe omavalitsuse
dusi. Kasvu aastatel ununevad töö kindlasti efektiivsemaks.
tihti küsimused: kas kõik ku- Aga seda me ju tahame.

Uudis

Heakorrakuu kava võtab ilmet

Talv on järgi andnud ning kevadise heakorrakuu tegevusplaan on tehtud. Linnaaednik Inge Angerja ja keskkonnanõunik
Ülle Linduse koostöös valminud kavas on
paljud kuupäevad tinglikud, sest varasemate aastate kogemuse järgi võib ilmastik
teha kevadistesse tegemistesse olulisi
korrektuure.
valdur vacht
VVACHT@KEILA.EE

Ametlikult kestab heakorrakuu 15. aprillist 16. maini.
Tegelikud kevadtööd on juba
alanud. „Okste lõikamiseks on
just nüüd paras aeg,“ kinnitab
Inge Angerjas. Puude kujundlõikus on kavas Keskväljakul,
Paldiski maanteel, Ülesõidu
tänaval ja mujal kesklinnas.
Varasematel aastatel elanikele pakutud okstevedu sel
aastal raha kokkuhoiu huvides
ei toimu. Eelmisel aastal kulus
oksteveole üle 100 000 krooni.
Kokkuleppel
päästeametiga
soovitab linnavalitsus oksi põletada 23.-26. aprillil. Okste ja
aiajäätmete ning suurjäätmete

äravedu saab tellida linna
koostööpartnerilt OÜ Makrokapitalilt telefonil 501 9685
(Mati Atonen). Hind kokkuleppel.
Tänavate ja kõnniteede puhastus, mille käigus kaob talvisest libedusetõrjest tekkinud
tolm, algas sel nädalal. Kui ilmastik lubab, on tööd valmis
1. maiks. Mõned majaomanikud on oma kinnistu äärest
juba ise kõnnitee puhtaks pühkinud – suur tänu ja tunnustus
neile!
Aprilli alguses algas koostöös Haljastusteenused OÜ-ga
korraldatav koolitus aiandushuvilistele. „Kui soovime, et
linnaelanikele kuuluvad aiad
oleksid kenad ja hästi hoolda-

Linnavalitsus kutsub linnaelanike aktiivselt linna kevadisel
heakorrastamisel osalema.
tud, peame pakkuma neile võimalust ka seda õppida,“ seletab linnaaednik Inge Angerjas,
miks linnavalitsus sellist koolitust pakub. Täna, 11. aprillil
toimub Harjumaa Muuseumi
õuel ka tasuta puude lõikamise
õppepäev.
Jätkub ka puude istutamine
Keila linna. Karukäpa puukoolist on tellitud 50 pooppuu istikut, mis istutatakse Haapsalu
maantee äärde, Barsbütteli ja
Tammiku tänava vahelisele lõigule. Lillede istutamine algab

Lühidalt
Märtsipilt on Aare
Vaidalt

tust välja lülitamas, kuid on
selge, et enne kui Eesti liitub
eurotsooniga, ei lõppe spekulatsioonid Eesti krooni ja majanduse ümber. Sellise eemärgi
nimel on vaja kõigil pingutada.
Ka Keilal.
Iga kärpimine on valus. Midagi jääb tegemata, head asjad
nihkuvad tulevikku – aega, mil
saame neid endale taas lubada.
Valikud on rasked ja väga rasked.
Keilas sai detsembris vastu
võetud konservatiivse eelarve
kärpimise vajadus selgeks
veebruari alguseks. Linnavalitsusele pandud eesmärk sai antud võimalikult pessimistlik –
ei soovi ju keegi keset suve
teist korda eelarvet kärpida.

kus olukorras ei ole sotsiaalse
kaitse raha vähendamine mõeldav. Seevastu peavad nii linnavalitsus kui kõik allasutused
kokku tõmbama majanduskulusid, väheneb töötasudeks
algselt kavandatud raha ning
leppida tuleb asjaoluga, et mõnedki vajalikud investeeringud
tuleb tulevikku lükata.
Töötasude osas alustas volikogu kokkuhoidu iseendast.
andrus loog
KEILA LINNAVOLIKOGU ESIMEES
Reformierakonna fraktsiooni
ettepanekul vähendati volikogu liikmetele makstavaid hüviEelmise aasta lõpus 2009.a.
tisi 10% võrra. Tööjõukulusid
eelarvet kavandades ei saanud
vähendati ka linnavalitsuses
enam nii optimistlik olla. Saning allasutustes, eeskätt läbi
mas ei olnud tollalgi veel piisaselle, et töötajate põhipalk jääb
valt teadmist languse ulatu2008. aasta tasemele ehk esialsest, näiteks ei osanud sügisel
gu kavandatud palgatõusud
keegi ette näha valitsuse sedajäävad
ära.
võrd jõulist käituTööjõukulude
mist riigieelarve
”Linna rahakotile avaldavad oma
piiramisega ja
menetlemisel.
mõju nii tulumaksu laekumise
struktuuri korKõige mõistlikum
vähenemine kui ka seaduse
rastamisega
oli jääda rahulisuudame kokkuks ning olla
muudatus, mis jätab
ku hoida üle
valmis ootamaomavalitsusele vähenenud
20% vajalikust
tusteks.
kärpe mahust.
Täna
teame
tulumaksu üldsummast
Majandusrohkem. Linna raomakorda väiksema osa – 11,93%
kulusid peavad
hakotile avaldaasemel 11,4%.
kõik
kokku
vad oma mõju nii
tõmbama 8%.
tulumaksu laekuEelmisel teisipäeval linnaKärpida ning edasi lükata
mise vähenemine kui ka seadusemuudatus, mis jätab oma- volikogu poolt kinnitatud lisa- tuleb ka investeeringud. Õnvalitsusele
vähenenud eelarvega kärbitakse linna ja neks ei tekita investeeringute
tulumaksu üldsummast oma- allasutuste kavandatavaid ku- vähenemine Keilas täna väga
korda väiksema osa – 11,93% lusid kokku ca 12 miljoni kroo- suuri probleeme, kuna eelneni ulatuses. Kärped toimuvad vatel aastatel on palju tehtud.
asemel 11,4%.
Loomulikult võib kiruda, et kõigis valdkondades peale sot- Kogu linn on kaetud ühisveeriik võtab raha ära ja Ansip ise siaalse kaitse – tänases linna- värgi ja -kanalisatsiooniga,
käib Tallinnas tänavavalgus- kodanikule raskes majandusli- kõige olulisemad tänavad on
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kevadiste öökülmade ohu kadumisel. Enne seda peaksid
pargis tärkama sügisel istutatud krookused ja tulbid.
19. aprillil kell 10-13 toimub Keila linnavalitsuse juures parkimisplatsil koerte ja
kasside tasuta vaktsineerimine
marutaudi vastu. Arsti kontakttelefon on 5062814. 3.
mail kell 11 – 15 on samas võimalik oma lemmikloom kiibistada. Kiibistamine maksab linnakodanikele 100 krooni. Info
621 77 46, 53 49 40 45

16. mail toimub Keskpargis
koostöös muinsuskaitse ümarlauaga muinsuskaitse talgupäev, millel osalevad ka linnavalitsuse töötajad.
Igakevadine konkurs „Kodud kauniks“ kuulutatakse
välja õige pea. Inge Angerjas
kavatseb linnavalitsusele teha
ettepaneku konkursi formaati
muuta, sest praegusel moel ei
saa aiapidajate tegelikku tööd
adekvaatselt hinnata. „Pakun
välja, et konkurss kestaks aastaringselt. Žürii teeks ringsõite ja vahekokkuvõtteid 3-4
korda aastas. Kevadel saaks
võitjaks see aiapidaja, kes on
kogu aasta kestel oma kinnistu
ilusana hoidnud,“ selgitab
ideed Inge Angerjas.
Sellekevadine konkurss kulgeb siiski senise tava järgi ja
võitja kuulutatakse välja Keila
päeval.
Linnavalitsus kutsub linnaelanike aktiivselt linna kevadisel heakorrastamisel osalema.
Täpsemat teavet leiab Keila
Lehest ja Keila linna kodulehelt.

Pildinäitus Keila
lähiajaloost
Aprilli algul avas Keila linna
pressiesindaja Valdur Vacht
näituse - Keila kultuurikeskuse
seintel on piltidena üleval Keila
linna viimase 10 aasta lugu.
Valdur Vacht on Keilas pressiesindajana töötanud 10 aastat. Selle aja jooksul on linnavalitsuse pildipanka kogunenud
märkimisväärne arv fotosid
Keilast – tema arengust ja inimestest. Valdur Vacht: „Vaadates aastate jooksul tehtud pilte,
täipasin, et nendel kajastub osa
Keila linna (aja) loost.“
Valdur Vachti enda sõnul ei
tasu külastajal näituselt kunsti otsima tulla. „Kunsti loob
kunstnik. Mina olen eelkõige
töökohustuste tõttu olnud vaid
nupulevajutaja. Kõige suurem
tänu lasub aga tublidel inimestel, kes on loonud sündmusi,
mida pildistada.“
Fotode kvaliteet on kõikuv.
Aja jooksul on muutunud tehnika ja ka Keila. Valdur Vacht
loodab, et ehk aitavad näitusel
olevad pildid meenutada, kuivõrd Keila nende aastatega on
arenenud.
Näituse toimumisele aitasid
kaasa Keila kultuurikeskus ja
Külliki Kurmiste, Keila linnavalitsus ja Tanel Mõistus, fotoateljee Lijana, hea keeletoimetaja
ning Keila inimesed.
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Keila Linnavalitsuses

Keila Linnavolikogus

venekeelne veerg

Detailplaneeringud

Detailplaneeringud

Сегодня в номере

Haapsalu mnt 57d ja 59
Keila Linnavalitsuse 26.
märtsi 2009 korraldusega
nr 104 muudeti Keila linnavalitsuse 23.oktoobri 2008
korraldust nr 397 ,,Keila
linn, Haapsalu mnt 57D ja
59 kinnistute ning lähiala
detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“ selliselt, et planeeritava
maa-ala
koosseisust jäetakse välja
Haapsalu mnt 59 kinnistu.
Keskväljaku loodeosa
Keila Linnavalitsuse 26.
märtsi 2009 korraldusega
nr 105 võeti vastu Keila
Keskväljaku loodeosa detailplaneering, mille eesmärk on linnaruumi kujundamine ja maakasutus- ning
hoonestustingimuste määramine Keskväljaku kruntidele 10; 10a; 12; 12a; 12b ja
14. Planeeritav1,4 ha suurune ala on hoonestatud.
Detailplaneeringu avalik
väljapanek toimub Keila linnavalitsuse
inforuumis
17.03 – 04.04.2009.
Paldiski mnt 37d
Keila Linnavalitsuse 26.
märtsi 2009 korraldusega

nr 106 võeti vastu Keila linnas, Paldiski mnt 37d kinnistu detailplaneering, millega on jagatud olemasoleva
Paldiski mnt 37d maatulundusmaa kinnistu kaheks
üksikelamu ja tänavamaa
krundiks ning ülejäänud
osas on säilitatud looduslik
maatulundusmaa
krunt.
Planeeritava ala suurus on
ca 0,6 ha.
Detailplaneeringu avalik
väljapanek toimub Keila linnavalitsuse
inforuumis
17.03 – 04.04.2009.
Paldiski mnt 37a
Keila Linnavalitsuse 26.
märtsi 2009 korraldusega
nr 107 võeti vastu Keila linnas, Paldiski mnt 37a kinnistu detailplaneering, millega jagatakse olemasolev
Paldiski mnt 37a maatulundusmaa kinnistu viieks
ridaelamu, kaheks üksikelamu ja kaheks tänavamaa
krundiks ning üks osa on
üldmaa krunt. Planeeritava
ala suurus on ca 2,0 ha.
Detailplaneeringu avalik
väljapanek toimub Keila linnavalitsuse
inforuumis
17.03 – 04.04.2009.

likud nõusolekud:
- Rene Lindusele garaaži
ehitamiseks Paldiski mnt
47 asuval kinnistul ning
- Ene Murdile tehnosüsteemide muutmiseks Jõe tn
62-3 asuvas korteris.
Linnavalitsus andis kasutusloa OÜ Rossi Sepaärile sepikoja laiendamisel Jõe
tn 65 kinnistul. Taotlusele
oli lisatud valminud ehitise
ülevaatuse akt, elektriprojekt, elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus
ja
elektrotehniliste kontrollmõõtmiste aruanne koos
mõõteprotokollidega, küttesüsteemi
teostusdokumentatsioon,
puurkaevu
pass ja arvestuskaart, konstruktsiooniosa põhiprojekt.

Linna eluruumide üürimäär langes
Alates 1. aprillist on elanike teenistuses olevatele
isikutele kehtiv linnale kuuluva eluruumi üürimäär senise 40 kr/m2 kohta asemel
20 kr/m2 kohta.
Linnavalitsuse
otsusel
kehtestati Keila linna haldusterritooriumil asuvate
Keila linnale kuuluvate eluruumide (välja arvatud Põllu 1a elamu) üürimääraks
20 krooni ruutmeetri kohta,
kui eluruum antakse üürile
isikule, kes saabus konkursi
korras tööle või teenistusse
Keila linnavalitsusse või
Keila linnavalitsuse hallatavasse asutusse või Keila linna haldusterritooriumil te-

neeringuga saab tutvuda
Keila linna koduleheküljel.
Keila Linnavolikogu kehtestas oma 31. märtsi
2009.a otsusega nr 16 Metsa 6 kinnistu detailplaneeringu, millega määratakse
ehitusõigus Metsa 6 kinnistule pindalaga 872 m2 ja
sihtotstarbega elamumaa.
Alale on planeeritud üks kahekorruseline 5 korteriga
väikeelamu, mille kõrgus
maapinnast võib olla kuni 8
m, ehitusalune pind kuni
218 m2 . Planeeringuga on
määratud kinnisomandi kitsendusena servituudi vajadus sidekaablile võrguvaldaja kasuks.

Tähelepanu, ettevõtjad!

Vastavalt Majandustegevuse registri seaduse § 26 peab ettevõtja
esitama haldusorganile, kellele esitati registreerimistaotlus, iga
aasta 15.aprilliks kinnituse registreeringu õigsuse kohta juhul,
kui ettevõtja registreerimisest või registreeringu muutmisest
ettevõtja taotlusel on möödunud rohkem kui kolm kuud.
Ülalnimetatud kohustuse täitmata jätmise korral peatatakse
registreering majandustegevuse registris alates 01.05.2009.a.
Registreeringu õigsuse kinnitamise eest ei tule tasuda riigilõivu Info veebilehel http://mtr.mkm.ee ja Keila Linnavalitsuse
telefonil 6 790 723.

Krimiuudised

Load
Keila Linnavalitsus väljastas
Toomas Idasaarele ehitusloa üksikelamu laiendamiseks ja kirjaliku nõusoleku
abihoone
püstitamiseks
Lepa tn 6 asuval kinnistul.
Laienduse projekti on koostanud OÜ Adept Konsultatsioonid ning selle on kooskõlastanud piirinaabrid ja
heaks kiitnud Põhja-Eesti
Päästekeskus.
Linnavalitsus väljastas
ehitusloa Kaia Anneljasele
Ohtu tee 11a asuva üksikelamu laiendamiseks. Projekti on koostanud Paalaroos Projekt OÜ ning selle
on kooskõlastanud elamu
kaasomanik ja heaks kiitnud Põhja-Eesti Päästekeskus.
Linnavalitsus andis kirja-

Keila Linnavolikogu kehtestas oma 31. märtsi
2009.a otsusega nr 17 osaliselt Keila raudteejaama piirkonna
detailplaneeringu.
Planeeringu eesmärk on
luua Keila linna raudteejaama ümbruses aktiivse kasutatavusega keskus, arvestades
kohaliku
miljöö
omapära. Planeeritav maaala asub Keila linna keskosas raudteejaama läheduses ja hõlmab olemasolevaid
Jaama tn 1a, 2, 3, 4 ja 6 ning
Ohtu tee 2 ja 2a kinnistuid,
samuti reformimata riigimaad kokku ca 2,2 ha, millest I etapis kehtestati pool
planeeringualast - hõlmates
ca 12 000 ruutmeetrit. Pla-

gutsevasse haridusasutusse
ja kes vajab eluruumi töö
või teenistuse ajaks.
Praegu on Keila linna
omandis 4 tühja korterit ja
pool elumaja. Kahte korterit
ja elumajaosa on juba püütud enampakkumisel müüa,
kuid seni tulemusteta. Liialt
kõrge üürimäära tõttu pole
saabunud ka sooviavaldusi
nende eluruumide üürimiseks. Tühjalt seisvate ruumide ülapidamiskulud on
katnud linn. Üürimäärade
alandamisega peaks need
eluruumid muutuma atraktiivsemaks Keila linnale
avalikke teenuseid osutatavate inimsete silmis.
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30. märtsil kell 13.20 - Keskväljakul Tallinna poe vastas
pargis jõid kolm meesterahvast
õlut. Saadeti minema.
31. märtsil kell 22.55 - Piiri
tänaval Selveri juures olevasse rattahoidlase oli keegi unustanud oma ratta Scott YZ4.
Teavitati politseid, kes järgi ei
saanud tulla, kuna patrullid olid
hõivatud. Ekipaaž toimetas ratta kohaliku konstaabli kontorisse.
01. aprillil kell 02.00 - ülejõe 2 soovis alkoholijoobe tunnustega meesterahvas osta 4
liitrit Adinol ECO õli. Kassa ees
kukkus tal õlikanister maha ja
läks katki. Tekkinud kahju jaoks
tal raha ei jätkunud. Kodanikule
kutsuti politsei, kes ta minema
viis.
01. aprillil kell 13.28 - Tööstuse 7 territooriumi taga oli
meesterahvas, kes tiris mootorit kraavist välja. Kohale kutsuti
politsei, kes võttis kodanikult
andmed. Kuna kodanik tegutses väljaspool territooriumi, ei
olnud alust kinnipidamiseks ja
kodanikul lasti rahus edasi tegutseda.
02.aprillil kell 05.40 - Ekipaaži töötaja märkas, et Statoili
prügikasti on visatud rahakott,
milles olid pangakaardid ja autodokumendid. Politseiga kontakteerudes selgus, et rahakott
koos dokumentidega oli varastatud 01. aprillil Sauelt ühest
seisvast autost. Asjad jäetud
Statoili, kuhu politseipatrull pidi

ise neile järele minema.
03. aprillil kell 14.30 - Keskpargis tarbisid neli meest alkohoolseid jooke. Meestele tehti
märkus ja nad saadeti pargist
minema.
03. aprillil kell 18.25 - Kalda
5 tegid noorukid lõket, ekipaaži märgates jooksid kõik laiali.
Ekipaaži töötaja kustutas lõkke
ära ja lahkus.
03. aprillil kell 20.33 - Kauplus Tallinn vastas olevas pargis
tarbis seltskond alkoholi. Tehti
märkus ja saadeti laiali.
04. aprillil kell 00.10 - Laululaval tarbis seltskond alkoholi. Kodanikud saadeti laululavalt
minema.
04. aprillil kell 10.44 - Ekipaaž käis raudteejaamas abistamas piletikontrolöre, kellel oli
probleem piletita reisijaga. Kohale kutsuti politsei, kes asjaga
edasi tegeles.
04. aprillil kell 20.45 - Vasara 7
maja trepil oli grupp
mehi, kes tarbisid alkoholi. Tehti märkus ja mehed lõpetasid
korrarikkumise.
04. aprillil kell 22.05 - Raudteejaamas perroonil kasutas
seltskond noori pürotehnikat.
(väiksemad paugu ja valgusraketid). Ekipaaži autot märgates
jooksid kõik laiali.
04. aprillil kell 05.07 - Põhja
tn.
gümnaasiumi bussipeatuse silt maa seest välja kistud.
05. aprillil kell 17.20 - Ohtu
tee 2 hoone juures oli üks
noormees tukastama jäänud.
Kodanik äratati üles.

Программа месячника благоустройства
Зима заканчивается, и
план проведения традиционного месячника благоустройства уже готов.
Официально
месячник
благоустройство
будет
проходить с 15 апреля по
16 мая. В этом году в целях экономии средств не
будет
организованного
бесплатного вывоза обрезанных веток. По договоренности, мэрия рекомендует жечь ветки в период
с 23-го по 26-е апреля. Более подробно о запланированных мероприятиях
в этом номере городской
газеты. (стр. 3)
Как отразился кризис на городском бюджете
Председатель
городского совета А.Лоог рассказывает о поступлениях
в городской бюджет, о сокращениях, вызванных
сложной экономической
ситуацией в стране. Сокращение бюджета коснулось всех сфер, кроме сферы
социального
обеспечения, которая в
это нелегкое время является основным источником помощи для горожан,
попавших в сложные ситуации.
Отложены запланированные повышения зарплаты, сокращены фонды
заработной платы городских чиновников и предприятий, подчиняющихся
городу. На 8% сократятся
затраты на хозяйственные
цели. Более подробно о
состоянии
городского
бюджета в сегодняшнем
номере городской газеты.
(стр. 3)
Керамическая
мастерская в музее Харьюского уезда
Музей Харьюского уезда проводит занятия в мастерской керамики 18-го
апреля и 2-го мая.
Тема занятия «Подарок
маме». В мастерской можно будет сделать подарок
ко Дню матери. В первый
день, 18 апреля, можно
будет этот подарок из глины вылепить, а 2-го мая
уже раскрасить специальной цветной глазурью.
Участие в работе мастерской стоит 200 крон.
Просьба
зарегистрироваться до 14 апреля либо
по адресу muuseum@hmk.
ee, либо по телефону 678
1668. (стр. 6)

О чем необходимо
помнить во время проведения
различных
весенних работ? (стр.
2)
Молодежный хор в
Михклиской церкви
В среду, 15 апреля, в
19.00 в Михлиской церкви выступит английский
молодежный хор «Теплоу». Концерт бесплатный. (стр. 6)
Можно ли играть на
принадлежащей детскому саду игровой
площадке?
На этот вопрос подробно
отвечает
пресссекретарь мэрии Валдур
Вахт. В нашем городе есть
4 игровые площадки, построенные
специально
для малышей. Этого очевидно недостаточно, и родители часто приводят
своих детей играть на территорию детского сада.
При использовании этих
игровых площадок нужно
следовать
следующим
правилам: использовать
эти площадки можно
только после окончания
рабочего дня в детском
саду и не позднее 21.00.;
площадки предназначены только для детей дошкольного возраста; детей на площадке должен
сопровождать взрослый.
(стр. 2)
Благотворительная
книжная ярмарка
3 мая в Кейласком центре культуры состоится
благотворительная книжная ярмарка, которую организует
недоходной
п р е д п р и я т и е
«Kultuurilaegas».
Цена
книг от 1 до 10 крон. Книги для продажи на ярмарке принимают с 27 по 30
апреля с 9.00 до 18.00 и 2
мая – с 12.00. до 14.00. в
центре культуры. Дополнительная информация
по телефону 6045 045.
Будут книги и на русском
языке! Собранные средства пойдут на благотворительные цели! (стр. 6)
„Фотоохота» - итоги
мартовского этапа
Победителем мартовского этапа фотоохоты
стал Ааре Вайда с фотографией «Весенняя дорога к церкви». Всего на
конкурс поступило 8 фотографий. Срок подачи
апрельских фотографий
до 30 апреля. (стр. 3)
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inimene

Marek Roots: eesmärk on ehitada
katedraali inimeste sees
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Oled nüüd aasta Keilas teeninud. Kuidas on esimene
aasta möödunud?
Varem teenisin Häädemeestel, Treimanis ja Tahkurannas.
Sealsed kogudused on väikesed, kirikus oli pühapäeviti
kümmekond inimest. Leerinoored ei jäänud koguduse
juurde, sest liikusid mujale.
Vaid vähesed pöördusid kodukohta tagasi. See kõik kujundas koguduse elurütmi, mis oli
küllaltki rahulik.
Keilas on tegemist hoopis
suurema kogudusega, mis
muudab tegevuse hoopis mitmekesisemaks ja ka pingelisemaks. Tõsi, teatava seesmise
valmisoleku Keilasse tulla sain
kaasa Kanadast, Toronto Peetri kogudusest, kus teenisin
kümne kuu jooksul sealseid
väliseestlasi. Peetri kogudus
on suur ja nõudis palju tegevust.
Niisiis on Keilas palju väljakutseid, mõnega neist olen
ka juba algust teinud. Leian,
et siinsel kogudusel on potentsiaali märgatavalt elavamaks
tegevuseks kui see on täna.
Millised need väljakutsed
on? Mida soovid Keilas korda saata?
Mõtteid on palju, nii koguduse
kui kirikuhoonega seoses. Olulisemaks pean siiski inimesi.
Esimesed eesmärgid on seotud laste- ja noortetööga, mis
ootavad taaskäivitamist. Konkreetsed plaanid on peretööga.
Meie naabritel Soome luterlikus kirikus on peretöö väga
hinnatud ja elujõuline, Eestis
tegeletakse sellega hetkel liiga
vähe ja juhuslikult. Samas on
pereteema Eestis väga aktuaalne – peresidemed kipuvad jääma nõrgaks, lahutusi on palju,
abiellumisi vähe. Ühesõnaga
usalduskriis. Kristlik laulatus
esitab kõrge eesmärgi: abielu
kestab, “kuni surm meid lahutab”. Kuidas seda tegelikkuses
tõeks elada? Selle teemaga tegelebki kristlik peretöö.
Augustis on meil kavas läbi
viia perelaager abielupaaridele.
Loodame, et sellest saab koguduse peretöö alguse. Sügisel
tahame jätkata ka vahepeal
katkenud lastetööga.
Kõik koguduse elu valdkonnad on lõppeks kokku võetavad üheks sooviks: aidata inimestel leida elu ja olemasolu
tegelikku, Jumalast lähtuvat
mõtet. Minu suurim missioon
on ehitada katedraali, pühakoda inimeste sees. Kui suudaks
kasvõi mõneski seda ehitust
alustada, panna nurgakivi uue-

le algusele – siis võiks oma
elutöö kordaläinuks lugeda.
Milline on täna Keila koguduse vanuseline koosseis?
Jumalateenistustel on näha
enamasti vanemaid inimesi.
Kas kirikus on ka noori?
Kui otsustada kirikuskäijate
järgi, on tõesti suurem osa koguduse liikmeid pigem eakad,
kuigi pea igal jumalateenistusel näeb ka noori. Koguduse
hingekirjas on noori tegelikult
päris palju. Leeriõpilaste arv
on märkimisväärne – kursused
toimuvad kaks korda aastas ja
näiteks eelmisel aastal läbis
leerikooli 40 inimest. Kahjuks
jääb noorte tegelik osalemine
koguduse elus tagasihoidlikuks. Usun, et küsimus on
siin selleski, kas kogudusel on
lisaks jumalateenistustele veel
midagi pakkuda. Suhtumises
kirikusse on leerikursus paljudele murdepunkt. Kuigi argipäevas usu ja religiooni teemadel eriti ei räägita, ei tähenda
see, et inimestel küsimused ja
mõtted puuduvad. Leerikursus
on koht, kus taolisi küsimusi
ausalt küsida ja üheskoos edasi
mõelda. Eelmine aasta näitas,
et mitmed leeriõpilased ei taha
piirduda üksnes kursuse ja leeriõnnistamisega, vaid soovivad
edaspidigi kokku saada.

elu ja teenistuskäik
Marek Roots on sündinud 6. jaanuaril 1976. aastal
Elvas.
Ta on lõpetanud Rõngu
Keskkooli, Tartu Teoloogia Akadeemia, Kaitseväe
kaplanite kursuse ja EELK
Usuteaduse Instituudi pastoraalseminari ning töötanud
Tartu Kristlikus Kodus, EELK
Häädemeeste Miikaeli,
Treimani ja Tahkuranna kogudustes. 2006/2007 oli ta
EELK Kanada praostkonna
vikaarvaimulik. Kuulub Eesti
Evangeelse Vennastekoguduse eestseisusesse.
Möödunud suvel lõpetas
Marek Roots EELK Usuteaduse Instituudi magistriõppe, sügisel omandas
perekonnaseisuametniku
õigused.
Marek Roots on abielus alates 2001. aastast,
tema abikaasa Pirjo töötab
koguduse sekretärina. Neil
on tütar Hanna-Mirjam, kes
saab novembris 4aastaseks.
Perekond Roots elab Keilas.
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Lühidalt
Kirjandusteemaline
teatrikuu Vikerkaares
Märtsikuud tuntakse lasteaias teatrikuu nime all. Teatrikuuga seoses pööratakse
rohkem tähelepanu raamatute
lugemisele ja etenduste lavastamisele. Sellel aastal tähistasime Vikerkaare lasteaias teatrikuud lastekirjanduse märksõna
all. Kuu esimesel poolel lugesime lasteluuletusi ja toimus luulehommik „Luuletused lapse
suust“. Kuu teisel poolel käsitlesime eesti muinasjutte. Rühmades valmisid lastevanemate
abiga laste luuleraamatud ja
rühmade ühistööna „Meie eesti muinasjutud“. Üritusi aitab
ette valmistada ja läbi viia lasteaia Lugemispesa töögrupp.
Vikerkaare lasteaias tegutseb Eesti Lugemisühingu projekt Lugemispesa juba alates
2006. aastast. Selle aja jooksul
on idee jõudnud kõikide õpetajateni ning rühmadesse on
punutud mõnusad lugemispesad. Igal lugemispesal on oma
maskott, kes lapsi pesas ootab.
Kogu maja lugemispesa maskott on Jutulind, kes teatrikuu
sisse juhatab, üritustel osaleb
ja kuu lõpetab.

Marek Roots perega
Kiriku ülesanne on ka inimeste toetamine raskustes,
näiteks üksinduses või leinas.
Siingi on meil palju teiste
maade kirikutelt õppida. Mitmel pool sealsetes kogudustes kogunevad leinarühmad,
inimesed, keda ühendab oma
lähedase valus kaotus. Leinarühm annab võimaluse kogetut jagada, mõtestada, jõudu
leida. Ristiusu vaade surmale
on ju väga lootusrikas. Või
nagu ise ühes luulereas kunagi

Millega üldse kirik ja kogudus tänapäeval tegelevad?
Eks peamiselt ikka evangeeliumi kuulutamise ja sakramentide jagamisega. See on
kiriku põhitegevus juba peaaegu 2000 aastat. Kirik hõlmab
kogu inimese elukaare sünnist
surmani.
Sündimimarek roots:
sel
laps
”Koguduse tööle õnnistamise
ristitakse,
hetk on vaimuliku elus
noorukioluline – hetk, mil ta
na läheb
ta
leeri,
väljendab oma otsust ning
abielludes
võtab vastutuse siinseid
toimub
inimesi teenida.”
kiriklik
laulatus,
surres maetakse inimene loo- kirjutasin: “Surm on kui koma
tuses igavesele elule ja ihu igaviku-pikkuses lauses”. Leiülestõusmisele. Selline kristlik narühm on hea näide koguduelukaar on muidugi ideaalpilt. se väljendusvõimalustest nüüEesti inimene astub kirikusse disaegses maailmas.
sageli nö poole pealt või lausa eakana. Kristliku hariduse, Mainisid raskustes hakkamõtteviisi ja sõnavara järjepi- masaamist. Täna on paljudevus on katkenud. Minu aru- del inimestel majanduslikult
saama järgi on tänase kiriku raske. Kas ja milline on kiriüks suurimaid ülesandeid just ku roll majanduskriisis?
usulise hariduse pakkumine, Majanduskriisi ajal on esimeharituse taastamine. Pole ju- ne löök väline, puudutab tööd,
huslik, et kirikud toetavad ka palka. Varem või hiljem jõuab
religiooniõpetust koolis. See ei kriis aga inimese hingelisele,
ole kindlasti kristluse varjatud vaimsele tasandile. Tekib küsiinvasioon koolidesse, vaid eel- mus, millised on need seesmikõige ühine mure harimatuse sed jõuallikad, millest võiksime
pärast.
raskustes leida meelekindlust.

Et inimene jääks inimeseks,
keda saab usaldada ja kes suudab teisi usaldada. Üks jõuallikas kriisides on ajast aega
olnud religioon. On loomulik,
et inimesed mõtlevad rasketel
aegadel rohkem igavikuliste
väärtuste peale. Välises vaesuses mõistame ehk paremini
Jeesuse sõnu: “Inimene ei ela
üksnes leivast!” Usuline maailmavaade aitab raskusi näha
teise nurga alt, leiab sellele
uue tähenduse. Samas ei suuna kirik majanduskriisis tähelepanu üksnes vaimule, vaid
toetab jõudumööda ka materiaalselt. Kogudused jagavad
riideid, mitmel pool tegutsevad supiköögid ja kristlikud
varjupaigad. Iga koguduse liige
saab hädasolijat ka lihtsalt ära
kuulata, lootustandva sõnaga
julgustada, palvetada oma ligimese eest. Jumalateenistustel
palvetame praegu sageli hättasattunutele mõeldes. Usun, et
need palved pole asjatud.
Lisaks kogudusetööle on Sul
suured plaanid seoses kiriku
ja kirikaiaga. Mida soovid
teha?
Näen Keila kirikuaias olevat
ansamblit - kirikut, kalmistut, kabeleid, haljastust - ühe
tervikliku objektina. Kaugeim
eesmärk on muidugi kogu see
tervik korda saada. Esmalt tuleb parandada kiriku katus ja
kirikuhoone nii seest kui väljast korda seada. Eraldi oleme
mõelnud kirikukelladele. Täna
ei kõla need kahjuks kirikuesi-

sest kaugemale. Idee kohaselt, mis on ka linnaametnike
poolt leidnud head vastuvõttu,
võiks kellahelin tähistada igat
keskpäeva – lisaks muidugi jumalateenistustele ja muudele
kiriklikele sündmustele. Minu
arvates annaks kellamängu
kuulmine kesklinnas Keilale
ühe olulise lisaväärtuse, kujundaks linnale väärika “aura”.
Usun, et kiriku ja kirikuaia
korrashoid on kõigi huvi, kes
arvavad, et Keila linn on midagi hoopis enamat kui Tallinnas
töölkäijate magala.
Kirikut
kasutatakse
ka
muuks kui jumalateenistuste pidamiseks. Kas kiidad
selle heaks ning lased kirikusse ilmalikke üritusi?
See on ühise järelemõtlemise
koht. Kirikul kui hoonel on
kindel otstarve, mida ei saa
rikkuda. Kirik on pühakoda,
palvekoda, Jumala austamise
ja usklike ühise osaduse paik.
Sellest peab lähtuma kõik
muu.
Kindlasti ei sobi kirikusse üritused ja esinejad, kelle sõnum
ja ka väljendusviis läheb otsesesse vastuollu kristliku usu
väärtustega. Ma ei taha küll
halvustada ühtegi muusikastiili, kuid näeksin hea meelega,
et inimesed hakkavad kirikut
seostama eeskätt klassikalise
väärtmuusikaga. Kirikuruum
saab ju lisatähendust anda
vaid sellele heliloomingule,
mille vaimne struktuur lõimub
kiriku hingeeluga.

Lugemispesa projekt on hea
võimalus viia tegevusi läbi sõnakunsti kaudu. Projekti eesmärk on suurendada laste huvi
raamatute ja lugemise vastu,
aktiviseerida laste omaalgatust
ja loovust. Oluline on kohandada lugemiskeskkonda lasteaias ja I kooliastmes selliseks,
mis aitab muuta raamatud ja
lugemistegevused lastele huvitavaks. Suurematel lastel aitab
lugemine ennetada sotsiaalseid probleeme ja ennetada
õpiprobleeme läbi lapse kogemuse töötada raamatutega.
Õpetajale annab Lugemispesa
projekt uusi ideid ja julgustab
olema loov. Projekt loob võimalused kaasata lapsevanemaid
ning kogukonda haridusasutuse töösse.
MTÜ Eesti Lugemisühing
tunnustas Vikerkaare lasteaia
õpetajaid, juhtkonda ja kõiki
töötajaid eduka lugemispesa
idee levitamise eest. Head ja
kasulikku lugemist soovides
Maret Puhk
Keila Lasteaed Vikerkaar
juhataja
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Lühidalt
Selgub Keila meister
korvpallis

Anette Raie võistlemas

foto: ERAKOGU

Pühapäeval 12.aprillil selgub lõplik meeskondade
asetus Keila korvpalliliigas.
Mängud viiakse läbi tervisekeskuses. Seitsmenda ja
kahksanda koha selgitavad
omavahel välja Padise ja
Royal Ehitus, kes märtsi
lõpus toimunud kohtumistes jäid alla vastavalt Harju
Elektrile ja LHSK-le. Viimased selgitavad omavahel 5.
ja 6.koha saaja. Kahvatiuma
medali eest asuvad võistlustulle Scorpion ja Saue. Keila
meistri korvpallis selgitavad
omavahel välja juba vanad
rivaalid Glamox ja Juurviljapõrgu. Kohtumised algavad
kell 11.00, finaalmängu algus
on 15.30. Pidulik lõpetamine
leiab aset kell 17.00.

inimene

Keila noored: Anette Raie
kadi kroon

KROON@KEILA.EE

Anette on 15aastane Padise põhikooli õpilane, kes juba
noores eas spordiga tegelema
hakkas. Aja jooksul on erinevaid spordialasid juurde kuhjunud ja nüüdseks tegeleb ta
pidevalt rattasõidu, rulluisutamise, ujumise ja suusatamisega.

las peab jääma 2 puhkepäeva.
Treeninguks kulub päevas 1-3
tundi. See aga oleneb kuust ja
täpsest treeningplaanist. Mõnikord juhtub ka nii, et peale
suusatrenni tuleb otse ujuma
minna.
Suusa- ja ujumistrennid
toimuvad Keilas. Ratast käib
Anette sõitmas Tallinnas Pirital. Seega sõidab ta pea iga päev
peale kooli bussiga trenni. Pealinna tuleb tee siiski vaid kord
nädalas ette võtta. Koju jõuab
ta enamasti 8-9 ajal.
Küsimusele, kas vahel sellist tunnet ei tule peale, et täna
ei viitsi minna, vastab Anette:
„Bussisõit küll ajab une mõnikord peale ja tekib hetk, kus
mõtlen, et ei viitsi minna. Aga
kui juba trennis olen, on hea
meel, et ikka tulin.“ Nüüdseks
ei kujuta Anette oma igapäevast elu muudmoodi ettegi.
„Mina lähen peale kooli trenni, ma ei tea, mida teised vabal
ajal teevad. Ise ei oskaks selle
ajaga ilmselt midagi peale ha-

Kodu lähedal suusatamine
viis triatlonini
Esimest korda trenni läks
Anette 4.klassis. Anette: „Varem
harjutasin iseseisvalt
niisama kodu lähedal. Kui ma
Harjumaa meistrivõistlustel
eelviimase koha sain, arvas
ema, et peaksin trenni minema.“ Järgmisel aastal osales
Anette taas Harjumaa meistrivõistlustel, kuid siis tuli tagasi
juba esikohaga.
Anette: „Peale seda hakkas
ema erinevaid võistluseid uurima ja nii tuli ka alasid vaikselt juurde.
Eelmisel
“Varem harjutasin
hooajal osaiseseisvalt
lesin
esiniisama kodu lähedal. Kui
mest korda
ka triatlonil.
ma Harjumaa meistriEnne seda
võistlustel eelviimase koha
olin rohkem
sain, arvas ema, et peaksin
duatloni
peal, kuna
trenni minema.”
ujumine ei
olnud just kõige tugevam ala.“ kata. Arvatavasti logeleksin
Nüüd käib Anette ujumistren- niisama.“
nis ja ka võistlused lähevad kõvasti paremini. Tema praegune Võistluseid pea iga nädal
triatloni tippmark on 3. koht Võistluseid toimub peaaegu
oma vanuseklassis.
iga nädalavahetus ja tagaTriatlon ei ole Anettele siis- sihoidlikult Anette starti ei
ki põhiala. Suuremat rõhku lähe, ikka võidu peale. „Tartu
üritab ta panna suusatamisele maratoni pikal distantsil käija rattasõidule.
sin nüüd esimest korda, seal
mõtlesin, et hea, kui läbi rooNädalas 2 puhkepäeva
man. Aga maraton läks hästi!“
Kui on palju alasid, on ka pal- Anette sai oma vanuseklassis
ju trenne. Anette on treenin- (n17) esimese koha. „Finišis
guid planeerinud nii, et näda- oli jube hea tunne, et läbi sain,

kommentaar

29.märts toimunud kohamängude tulemused
1.-4. koht:
Scorpion - Glamox 61:79
Saue - Juurviljapõrgu
77:84
5.-8. koht:
Padise - Harju Elekter
44:100
LHSK - Royal Ehitus 20:0
9.-10. koht:
Honda/Speed - Mõigu 20:0

muusika

Taplow noortekoor
esineb Miikaeli kirikus
aime mark

Kolmapäeval, 15.aprillil kell
19.00 esineb Keila Miikaeli kirikus Taplow noortekoor Inglismaalt. Dirigent on Gillian
Dibden. Kontsert on tasuta.
Taplow Noortekoor on neljast koorist - lastekoor, poistekoor, tütarlaste koor ja noortekoor, koosneva struktuuri
tipus. Nendes koorides laulab
regulaarselt 160 noort ning
nende programmivalik tagab
kõrgekvaliteedilised proovid
ja esinemised. Taplow Noortekooris on umbes 60 poissi ja
tüdrukut vanuses 14.-18. Nad
naudivad laiahaardelise koorimuusika väljakutseid ning
esinemisi erinevates venüüdes. Juulis 2008 võitsid nad
silmapaistva auhinna Rahvuslikul Noorte Muusikafestivalil
ning novembris laulsid koolide
lõpupeol Royal Albert Hall’is.
Koori edu kõrgpunkt on Aasta
Noortekoor 2008 tiitli võitmine BBC Radio 3 Aasta Koori

võistlusel. Selle tulemusena on
saabunud kutsed esinemisteks
Wooburn Festivalil septembris
2009 ning Waterloo kambris, Windsori lossis Windsori Festivali raames. Koor on
nautinud workshope Michael
Brewer’iga (Rahvuslik Noortekoor) ja John Dickson’iga
USA’st. Nad on laulnud jumalateenistusel Eton Kolledzi
kabelis ja St George kabelis,
Windsoris. Neil on hea meel
osaleda Tallinna Rahvusvahelisel Koorifestivalil aprillis 2009
ning anda kontserte Tallinna
linnas ja väljaspool.
Dirigent Gillian Dibden õppis klaverit ja tšellot Kuninglikus Muusikakolledzis ning
õpetas seejärel aastaid alg- ja
põhikoolides nii riiklikus kui
erasektoris.
Tema kammerkoor St Bernard Convent koolist (Slough)
võitis koorivõistlusel “Let the
Peoples Sing” (sponsor European Broadcasting Union) nii
rahvusliku, kui ka rahvusvahelise auhinna.

ülle lindus
TREENER

Treenerina olen ma õnnelik, et Anette oma sporditee
alguse Keila Suusaklubist
leidis. Mäletan, kui väike
Anette ema kõrval esimesse treeningusse tuli.Algul
oli ka väike kahtlus, kas
Padiselt Keilasse treeningutele liiga raskeks ei lähe,
aga mida rohkem aega
edasi, seda kindlamaks sai
teadmine, et tegu on väga
tahtejõulise ja andeka tüdrukuga. Tänaseks on Anette tõestanud, et suudab
spordis väga kaugele jõuda. Läbi suure töö ja tahte
olla parim!

siis läksin alles tulemusi vaatama. Nii hea koht tuli endalegi
üllatusena.“
Kõige rohkem uhkust tunneb Anette selle üle, et veebruarikuus sai ta Eesti meistriks
maastikuratta talikrossis.
Tuleviku suhtes on Anettel
kindel siht silme ees. „Tahaks
peale põhikooli lõppu spordikooli minna.“ Seda, kas valida
erialaks rattasõit või suusatamine, Anette veel ei tea.
Suure tänu heade tulemuste
eest võlgneb Anette oma treeneritele. „Eriti tahan tänada
Üllet, kes on mind 4.klassist
treeninud, ja Havanna Sporti,
kus ma saan alati enne võistlusi suuski määrida. Lisaks on
mul väga tore rattatreener Ado
Hein, kes mind alati võistlustele veab ning loomulikult
Padise vald, kes minu treeninguid toetab.

Keraamika õpituba
Harjumaa
Muuseumis
Harjumaa Muuseum korraldab 18. aprillil ja 2. mail
kell 12.00 – 14.00 keraamika
õpitoa „Kingitus emale!“.
Õpitoas saab valmistada
kingituse emadepäevaks.
Esimesel laupäeval, 18. aprillil voolitakse ja vormitakse
savist meelepärane kingitus
ning 2. mail saab vahepeal
põletusahjus
karastunud
kink värvilise glasuurkatte.
Kursuse osalustasu kokku
on 200 krooni. Huvitatud
saavad end kursusele registreerida kuni 14. aprillini e-posti aadressil muuseum@hmk.ee või telefonil
678 1668. Õpituba juhendab
Kätlin Janson.
Lisainfo:
Kätlin Janson
katlin.janson@hmk.ee
Tel 6782052

foto: jason lock
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Heategevuslik raamatulaat
mtü kultuurilaegas

3. mail korraldab MTÜ Kultuurilaegas Keila Kultuurikeskuses heategevusliku raamatulaada, kus kogutakse raha
heategevuseks.
Raamatute
hinnad 1.- kuni 10.- kr.
Laadal müüdavate raamatute kogumine toimub 27.-30.
aprillil kell 9–18 ja 2. mail kell
12-14 Keila Kultuurikeskuses.
Info tel 6045 045 või e-post
marge@keila.ee.
Meist igaühel on kodus
raamatuid, mida me enam ei
vaja, aga ära visata ei taha. Samas võib neid hädasti vaja olla
kellelgi teisel. Nii kutsuvadki
heategevusliku raamatulaada
korraldajad raamatusõpru üles
tuulama oma raamatukappides ja -riiulites, et sealt enesele mittevajalik üles leida.
Pole vahet, kas toote laadale ühe raamatu või kolm
kastitäit. Oluline on, et senini

kasutult seisnud kirjavara enesele uue lugeja leiaks. Endale
mittevajalikke raamatuid võivad laadale tuua ka asutused,
ettevõtted ja ühingud.
Kõik riiulitest ja kapinurkadest kokku kogutu tuleks
tuua Keila Kultuurikeskusesse
27.-30. aprillil kell 9 – 18 või
2. mail kell 12-14.
3. mail kell 10 - 15 on heategevusliku raamatulaada uksed
avatud kõigile soovijatele, kokkutoodud raamatud on hinnavahemikus 1-10 krooni ja kaasa võib viia nii palju, kui süda
ihkab ja käsi kanda jõuab.
Heategevusliku raamatulaada idee on saadud Rakveres
emakeelepäeval
korraldatud
tasuta raamatu laadast. Kuna
on kriisiaeg, siis täiendas MTÜ
Kultuurilaegas seda omapoolse ideega aidata läbi laada ka
abivajajaid.
Sellel aastal plaanime saadud tuluga toetada Keila linna
noort andekat muusikut.

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
„UUDISHIMU“
28. märts - 10. mai
Nahakunstnik Silvi Kalda juubelinäitus
Harjumaa muuseum
KERAAMIKA ÕPITUBA “KINGITUS EMALE!”
18. aprill ja 02. mai
Kell 12.00 – 14.00
Esimesel laupäeval, 18. aprillil
voolitakse ja vormitakse savist
meelepärane kingitus
ning 2. mail saab vahepeal
põletusahjus karastunud kink
värvilise glasuurkatte.
Kursuse osalustasu kokku on
200 krooni.
“VÄRVID KODUS” MAALITUD
KÖÖGIKAPIUKSED
25.märts - 30.aprill
Keila Sotsiaalkeskuse kunstiringi liikmete poolt maalitud
kapiuksed.
Harju maakonnaraamatukogu
lugemissaal
Keskväljak 15 II korrus
PAUL LUHTEIN 100
25.märts – 30.aprill
Graafik, raamatuillustraator.
Harju Maakonnaraamatukogu
lugemissaal
10 AASTAT KEILAS
1.– 30.aprill
Valik viimase kümne aasta
Keila sündmuste jäädvustusi
Keila LV pildiarhiivist.
Keila kultuurikeskus

teater
“TAPATÖÖ JUMAL” - KURESSAARE LINNATEATER
28.aprill kell 19.00 Pilet: 125.-/
100.Keila kultuurikeskus
“KUIDAS DRESSEERIDA
MEEST” - KOMÖÖDIATEATER
11. 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
TAPLOW`I NOORTEKOOR
(INGLISMAA)
15.apill kell 19.00 – 20.30
Keila Mihkli kirikus

KEILA LAULULAPS 2009
EELVOOR
22.aprill kell 10.00 – 13.00
Kontserdist võivad osa võtta
kõik eelkooliealised lapsed
Keila lasteaedadest, kes on
läbinud eelvoorud.
Keila kultuurikeskus
UNO LOOP
23.aprill kell 19.00 Pilet 150.Piletid müügil Piletilevis ja
Keila Kultuurikeskuses
Keila Kultuurikeskus
KEILA MUUSIKAKOOLI KEVADKONTSERT
30.aprill kell 18.00
Keila kultuurikeskus
KEILA ALGKOOLI KEVADKONTSERT
5.ja 6.mai kell 18.00
Keila kultuurikeskus
KEILA LAULULAPS 2009
9. mai kell 12.00
Keila kultuurikeskus
KEILA LINNA POISTEKOORI
KEVADKONTSERT
14.mai kell 18:00
Keila kultuurikeskus

sport
KORVPALL
11.aprill kell 16.00
Pilet: 60.-/40.Keila meeskonna vastu mängivad muuhulgas Koit Toome,
Mikk Saar, Cool D jne.
Keila tervisekeskus
KEILA MEISTRIVÕISTLUSED
KORVPALLIS - FINAAL
12.aprill kell 12.00
Finaalmäng
Keila tervisekeskus

kino
“DISKO JA TUUMASÕDA” -

EELK Keila
Miikaeli
koguduse
KEVAD-SUVINE
LEERIKOOL

algab 18. aprillil kell 11.00
koguduse majas (Paldiski
mnt 2)

- Leerikooli võib tulla
vanuses 15 a kuni ...........
- Leerikool annab võimaluse saada koguduse
täieõiguslikuks liikmeks ja
aitab tutvuda kristliku usu
põhialustega
- Leeriõnnistamine on
eelduseks oma laste ristimisel,
ristivanemaks saamisel ja
abielu laulatusel
- Leerikursus lõpeb juunis
2009
Oled oodatud! Info:
51 93 15 01 (õp. Marek
Roots), 604 4808
(kantselei), keila@eelk.ee

Palju õnne!

KINOBUSS
Uus mänguline dokumentaalfilm
27.aprill kell 18.00 Pilet: 40.- /
50.Jaak Kilmi ja Kiur Aarma värske film “Disko ja tuumasõda“
jutustab lapsepõlvest Nõukogude Eestis, külmast sõjast ja
kuumadest ihadest.
Keila kultuurikeskus

muud üritused
HIIREKESE MÄNGUTUBA
Mängimiseks avatud E ja K 1014. Sissepääs tasuta
Mängutuba koolieelikutele
koos vanematega.
Haapsalu mnt 31
www.hiirekese.ee

kogudus
Kristuse ülestõusmispüha
12.aprill kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga.
Laulab segakoor Miikael.
Keila Miikaeli kogudus
Adventkoguduse
jumalateenistus
11.aprill kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse piiblitund
11.aprill kell 11.00
Koguduse ruumides
Põllu tn 5
Inglise keele kursus ja
ingliskeelne piibliõpe
Iga neljapäev 17:30-18:30
kõigile huvilistele tasuta
Juhendaja: Mr. Dale Benjamin.
USA, Montana”
Keila baptistikogudus
Ülestõusmispüha
jumalateenistus
Kell 11.00
Haapsalu mnt 10
Keila baptistikogudus

Leiutamise õpituba
Seoses leiutiste konkursiga korraldab Keila Kultuurikeskus 16. aprillil kell
17.00 leiutamise õpitoa.
Eesmärk on õpetada
leiutiste andmebaaside
kasutamist ja anda muid
kasulikke näpunäiteid edukaks leiutamiseks.
Õpituba viib läbi Patendiameti spetsialist Anne
Erlach.
Osalejatel palume oma
tulekust ette teada anda
telefonil 6045 045 tööpäevadel kella 09.00-18.00.
Teabepäev on TASUTA.

Tänuavaldus
Täname kõiki sõpru ja
tuttavaid, kes olid
meiega Aleksander
Suslovi ärasaatmisel.
Perekond Suslov

Kallis Õnne-Ly, südamlik
kaastunne armsa isa

Sündinud

04.03.2009
13.03.2009
13.03.2009
29.03.2009
17.03.2009

Kristelle Kask
Eva Maria Moilanen
Jette Sofia Moilanen
Laura-Ly Mölder
Beatrice Püvi

Mälestame

Siiras kaastunne Üllele

Johannes
Lifländer’it

Endel
Õunapuu
surma puhul.
Liia, Kaja ja Malle

Avaldame südamlikku
kaastunnet Üllele ja Matile
poja ning Reelikale venna

POJA

ja avaldame südamlikku

kaotuse puhul.

kaastunnet õele ja omastele.
Keila linna Pensionäride

Keila Tervisekeskus

Ühendus

Südamlik kaastunne treener
Kristiinale kalli
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Raik Laine
kaotuse puhul.
Naabrid Lindman,
Keller, Matros.

Avaldame sügavat

Südamlik kaastunne Annelile

kaastunnet klassijuhataja

kalli isa

Kristiina Laiv`ile

EMA

EMA

kaotuse puhul.

Erig Pappeli
surma puhul

kaotuse puhul.

Viva klubi tantsulapsed ja
lapsevanemad.

6C klassi õpilased ja

Virge, Astrid, Helina,

lapsevanemad.

Hannes ja Marju

Kuulutused
Teenus
Peo- ja peielauad, lõunasöökide kohalevedu firmadele. Hinnad soodsad! Tel: 5119734.
Vannide emaileerimine. Toonide valik. Garantii. Tel: 5581222.
Pottsepatööd, klassikalised
kaminad ja looduskivi paigaldus.
Tel. 58033448.
Eriti soodne fekaalivedu
Sauel, Keila linnas ja Lääne-Harjus. Töötame esmaspäevast-pühapäevani.Tel: 51916171.
Pottsepp
ehitab-remondib
ahjusid, kaminaid, pliite, korstnaid. Pakun ka korstnapühkimisteenust. Vaata kodulehte http://
www.hot.ee/tanel12345/
Tanel 56 681 555
Veoteenus VOLVO FL-6 kalluriga. Kasti maht 10 kuupmeetrit,
kandejõud 4,7t. Tel: 5141903
Valmistan mööblit, uksi,
aknaid. Hinnad soodsad. Tel:
6780010, 53087220
SAT-TV antennitööd, ZuumTV, VIASAT, arvutihooldus, digiboksid 1290.- kr. Jaama 13, Keila.

SAT-TV Antennikeskus, tel.678
1899, 5568 4433, 5568 4438,
www.sat-tvantennikeskus.ee.
Santehnilised tööd, soojussõlmede ja katlamajade hooldus, gaasitööd, õhk-soojuspumpade paigaldus, soojusvahetite
läbipesu. Info Jaama 13, Keila;
tel.5568 4433, 678 1899.
Koduabiline (35a) tuleb ja
koristab teie kodu, maja. Kogemus ja kvaliteet. Tel: 55992301,
7100125.

müük
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.
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.

kinnisvara
Müüa kanaliga garaaž Keilas

Jõe tänaval. Info tel: 551 2222
Müüa soodsalt maa-alune garaažiboks Vasara tänaval. Hind
kokkuleppel. Telefon 5024 380
Müün või üürin välja garaaziboksi Vasara tänaval. Tel:
51938983.
Välja üürida maja Keilas. Piirkond rahulik, väike aed. Üldpind
u 130m2. Tubade arv 4, ahjuküte
ning õhksoojuspump. Üürihind
kuus 5500 kr, millele lisanduvad
elekter, vesi, prügivedu, telefoni
ja internetitasu. Tel: 5202686.
Anda üürile mitteeluruumid
Keilas (Uus tn).Pind: 110m2 Tel:
5284128
Noormees soovib üürida
tuba Keilas. Nõus ka abistama.
Tel: 53241185

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.

Harjumaa Muuseum on suletud 10. ja 12. aprillil
09. aprillil oleme avatud 11.00 – 16.00
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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!

AS PROTTEN F.S.C.

ESINDUSKAUPLUS

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

MÜÜGIL PROTTEN
kevadkollektsioon 2009.a.
11.-18.APRILL
Eripakkumine mantlitele
Tule ja vaata!
Käekotid -20%

Alates 13.aprillist Maeru
trahter avatud:
E-N
R
L
P

OLETE OODATUD!

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

11-20.00
11-22.00
12-02.00
12-20.00

Ettetellimisel lahtiolek kokkuleppel.

Vaata ka meie uuenenud kodulehte!

Soodsaim rehvitöökoda
RL Koolitus OÜ Rauli
Autokool alustab
registreerimist Keilas 28.04.09
algavatele

B-kategooria
autojuhi kursustele

Kasutatud ja uute
rehvide müük, paigaldus
E-R 8.00-20.00
L 10.00-15.00
P kokkuleppel

Info ja registreerimine
tel. 55 555 208 või mail
info@rauliautokool.ee
www.rauliautokool.ee

Garderoobisüsteemidele
ja liugustele

Tel: 53578603

www.extrafix.planet.ee
Tallinna mnt.14

Keilas

Sooduspakkumised
uus

185/65/14
195/65/15
205/55/16
225/45/17

kasutatud (tk)

600.- 250.700.- 300.900.- 350.1200.- 400.-

Täisvahetuse hind alates 300.-

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

74.-

59.90

13.90
23 kr/kg

330.-

11.01- 13.01

23.90
teated

Keilas on suur mööblikauplus!
Müügipind kahel korrusel
Palju soodsaid hinduTekst
Suur valik kaupa kohe kätte!
Avans MKI OÜ - Uus-Paldiski mnt 4 - Keila

Telefon: 6709665 - www.avans.ee

Kaastundeavaldus raamis:
70.(sisaldab käibemaksu)

leht@keila.ee või telefonil 6588 569.

25.(sisaldab käibemaksu)

Kirjad on oodatud samuti aadressil leht@keila.ee, telefonil
6588 569 või toimetuses Keila linnavalitsuse I korrusel.

150g.
Reakuulutus eraisikule:

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

Pikisilmi ootame kõiki vihjeid Keilas toimuva kohta, samuti
lugejate kirju aktuaalsetel teemadel.

