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Teeme Keila
kauniks
15. aprillist 16. maini kestab
traditsiooniline Keila
heakorrakuu. Kavas on
mitmeid ühiseid üritusi,
oma panuse linna heakorda annavad mitmed
linna asutused ning muud
kollektiivid. Kaasa lööma
on oodatud kõik Keila
elanikud.

lk 4
uudis

Keilal on sõpruslinn Gruusias
6. aprillil allkirjastasid Keila
nimel volikogu aseesimees Doris Matteus ja linnapea Tanel
Mõistus ning Chiatura rajooni
poolt volikogu esimees Iason
Chumburidze ja linnapea Tengiz Motsradze kahe omavalitsuse koostöökokkuleppe.
Chiaturas toimunud tsere-

sport

moonia juures viibisid Eesti
suursaadik Gruusias Toomas
Lukk ja Läti aukonsul Regina
Jakobidze.
Vastavalt lepingus sätestatule soovivad Keila ja Chiatura
teineteiselt õppida ja toetada
mõlema omavalitsuse elanike
kontaktide laienemist. Poo-

led soovivad anda omapoolse
panuse kahe rahva sõpruse
arengusse laialdaste turismi-,
kultuuri-, spordi-, haridus-,
rahvatervise- ja majandussidemete toetamise kaudu.
Keila ja Chiatura vahelised
kontaktid said alguse 2007.
aastal. Sellest ajast alates on

vastastikused suhted arenenud. Eelmise aasta augustis
eraldas Keila Linnavalitsus
reservfondist 52 500 krooni
Chiaturas majutunud sõjapõgenike ülalpidamise toetuseks.
Ametliku koostöölepingu sõlmimise mõte sai alguse ametlike delegatsioonide kohtumisel

vaba aeg

Keila meister
korvpallis on
Glamox
lk 6

30. mail 2008. aastal Keilas.
Chiatura on ka Keila sõpruslinna Sigulda partner.

Konkurss
muusika- ja
tantsuklassi on
taas tihe
Konkurss Keila algkooli
muusika- ja tantsuklassi
on läbi aastate olnud tihe.
Nii on selgi aastal soovijaid kaks korda enam kui
klassides kohti. Kokku on
I kassi registreerunud 102
last.

lk 5

Kultuurikeskuse
naisansambel sai
alguse 25 aastat
tagasi

lk 3

lk 6
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kasulik teada

Nädal Lõppes, teine algas

Vahel tasub teise
nurga alt vaadata
Eestlasel on ikka olnud komme vaadata naabri
elu ning enda oma sellega võrrelda. Sealjuures on
ikka tunne, et naabril läheb paremini. Rohi on mujal
ikka rohelisem ja päike soojem. Vahel tuleb kasuks
kogu seda võrdlust ja võistlust ja stressi eemalt
vaadata. Vaadata, kuidas mujal elatakse, ja mõelda,
kas meie asjad on ikka nii hullud, kui tunduvad. See
ei tähenda, et tuleks loobuda parema püüdmisest,
kuna mujal on veel halvem. Et peaks loobuma
soovist mõistlikku palka teenida, kuna suur osa
maailmast nälgib, või loobuma ootusest liigelda
linnas autot lõhkumata, kuna mõnes kohas pole
linna ega teedki. Lihtsalt endal on toredam, kui oskad olemasolevast rõõmu tunda. Ning pealegi – kas
pealtnäha ilusam ja parem on seda ka tegelikult?
Vahel näib, et inimesed märkavad eranditult halba
– kõik on paha ja kole, ning isegi siis, kui miski nagu
oleks hea, siis on seal alati see neetud
„aga“. Sel nädalal on minuni mitmest
allikast jõudnud häid sõnu. Näiteks
linnas õitsevate lillede kohta. Kohe
ilus on lugeda ja kuulda headest
asjadest. Keila Leht tänab kõiki
neid inimesi, kes panevad tähele
head ja ilusat ning sellest ka
teada annavad.

DORIS MATTEUS
DORIS@keila.ee

Liiklusreeglid kehtivad kõigile
timo suslov

KEILA LINNA VANEMKONSTAABEL

Kevad on saabunud ning
lapsed võtavad välja oma jalgratta või motorolleri, et teha
üks pikem sõit värskes õhus.
Kas meie lapsed oskavad tänapäevaste liiklustingimuste juures võimalikke ohtusid õigesti
hinnata ja viga saamata toime
tulla? Vähene sõiduoskus ja
puudulikud teadmised tekitavad liiklusohtlikke olukordi
nii lastele endile kui ka teistele
kaasliiklejatele.
Kõik teavad, et autojuht
peab tundma Liikluseeskirja
ja Liiklusseadust. Tegelikult
peavad liiklusreegleid tundma kõik liiklejad, ka jalakäija,
jalgrattur, rulluisutaja, rollerijuht.
Jalakäija
Jalakäija peab liikuma kõnniteel, selle puudumisel sõidutee vasakpoolsel teepeenral.
Sõiduteed tohib ületada
selleks ettenähtud kohas (valgusfooriga ülekäigurada, reguleerimata ülekäigurada ehk
sebra vm). Teed võib ületada
mujal vaid juhul, kui lähim
ülekäigurada asub kaugemal
kui 100 meetrit. Ülekäiguraja
juures teeületamise võimalust
oodates tuleb autojuhile selgelt märku anda, et tahetakse
teed ületada.
Jalgratas
Jalgrattaga peab sõitma jalgrattateel, selle puudumisel sõidutee äärmisel parempoolsel rajal (välja arvatud vasakpöörde
sooritamisel). Üle 10-aastased
jalgratturid ei tohi sõita kõnniteel.
Jalgrattur, kes sõidab sõiduteel, peab olema vähemalt

10 aastat vana. 10-15-aastasel
jalgratturil peab olema kaasas
ohutu sõidu võtete tundmist
tõendav tunnistus (jalgratturi
juhiluba). Politseil on nii õigus
kui ka kohustus kontrollida
juhilubade olemasolu. Juhiloa
saamiseks tuleb sooritada eksam, mis koosneb teooriaeksamist ja sõiduoskuse eksamist.
Jalgrattal peavad olema
töökorras pidur ja signaalkell,
vähemalt ühe ratta mõlemal
küljel kollane helkur, pimedal
ajal või halva nähtavuse korral
sõites ees valge ja taga punane
tuli või viimast asendav punane helkur.
Kiiver on varustuse eluliselt tähtis osa, mis ei hoia
õnnetust ära, kuid kaitseb
jalgratturi pead õnnetuse või
kukkumise korral. Kiiver peab
vastama kvaliteedinormidele
ning olema tähistatud sellekohase märgiga CE EN1078.
Sõiduteel liiklev jalgrattur
on halvasti nähtav ning võiks
eriti pikema sõidu või matka
puhul kanda helkurvesti.
Sõiduteed jalakäijate ülekäigurajal ületades peab jalgrattur
tee ületama jalgsi, jalgratast
käekõrval lükates. Ei tohi sõita
juhtrauast käega kinni hoidmata, lasta ennast vedada teise
sõidukiga, sõidutada sõitjat,
kes ei istu kindlal istmel.
Mopeed
Mopeedi all mõistetakse sõidukit, mille mootori töömaht
ei ületa 50 cm3 ja valmistajakiirus ei ületa 45 km/ h.
Mopeedijuht peab olema
vähemalt
14-aastane,
14-15-aastasel mopeedijuhil
peab kaasas olema mopeedi
juhiluba. Politseil on nii õigus
kui ka kohustus kontrollida juhilubade olemasolu. Mopeedi

juhtimiseks ei nõuta juhiluba
alates 16-aastaselt isikult. Mopeedijuhi loa saamiseks tuleb
pöörduda ARK büroosse. Juhiloa taotleja peab edukalt sooritama teooria- ja sõidueksami.
Mopeediga peab sõitma
jalgrattateel, selle puudumisel
sõidutee äärmisel parempoolsel rajal (välja arvatud vasakpöörde sooritamisel). Mopeediga ei tohi sõita kõnniteel,
sõita juhtrauast käega kinni
hoidmata, lasta ennast vedada
teise sõidukiga, sõidutada sõitjat, kes ei istu kindlal istmel.
Mopeedijuhil ja tema sõidukil sõitjal peavad peas olema
kaitsekiivrid ning mopeedil
peab sõites ees põlema valge
tuli. Motorollerit, mille sisepõlemismootori töömaht ületab 50 cm3 ja valmistajakiirus
45 km/h, peetakse mootorrattaks. 16-aastane nooruk võib
taotleda
A1-alamkategooria
mootoratta juhtimisõigust.

KARISTUSED
Liiklusnõuete rikkumine
jalakäija, jalgratturi, sõitja
või mopeedijuhi poolt rahatrahv kuni 600 krooni.
Sama teo eest, kui kui
see on toime pandud joobeseisundis, kui on tekitatud
inimesele tervisekahjustus
või kui on tekitatud varaline
kahju või liiklusoht - rahatrahv kuni 6000 krooni.
Rula ja rulluisud
Rulatajad ja rulluisutajad peavad täitma jalakäiatele kehtivaid eeskirju.
Kontrollime üle oma varustuse enne sõitma minemist,
viskame pilgu liikluseeskirjadesse ning olemegi sellega
teinud juba olulise sammu
turvaliseks liiklemiseks. Turvalist liiklemist ja ilusat kevade jätku.

Nädal piltides

Eelmises lehes avaldatud viimane kakskeelneFoto: doris matteus
silt ei olegi viimane - linnakodanikud leidsid neid veel

Foto: doris matteus

Kevadised kaunistused Keilas

Keila nädalaleht

Foto: aasa sild

Foto: valdur vacht

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

vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Keila Gümnaasiumis toimusid teadustöödepäevad. Piltidel peakülalineHardo Aasmäe ning kirurg Tiit
Meren, kes rääkis Eesti huvidest Afganistaanis
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele
tavadele toimetada
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Sügisel kooliteed alustavad lapsed pürgivad
algkooli muusika- ja tantsuklassi

Konkurss muusika- ja tantsuklassi on läbi
aastate olnud tihe. Nii ka sel aastal, ühele
kohale kandideerib kaks last. Märtsikuus
osales muusikaklassi katsetel 42 ja tantsuklassi katsetel 34 last. Läinud neljapäeval hinnati veel nende laste muusika-ja
tantsuoskusi, kes märtsis ei saanud tulla.
helin vaher

KEILA HARIDUSE SIHTASUTUS

Aastaid kestnud traditsioon
võtta vastu lapsi muusika- ja
tantsuklassi, on ennast igati
õigustanud ja paistab, et meeldib ka lapsevanematele. „Õpetajate poolt võin öelda niipalju, et varajases eas süvendatult
tantsimise ja muusikaga tegelemine toetab last ka teiste ainete õppimisel, samuti annab
see juba varajased oskused
distsipliini ja tahtejõu harjutamiseks,“ sõnas algkooli direktori kohusetäitja Riina Kink.
Kokku on I kassi registreerunud 102 last. Riina Kinki
sõnul on vabu kohti veel ühes

I klassis ning oodatud on lapsed ka väljaspoolt Keila linna.
Seaduse järgi on lapsevanemal õigus last kooli registreerida kuni 31.augustini. Riina
Kink aga soovitab seda siiski
juba kevadel teha. „See aitab
perel end koolieluga juba varakult kurssi viia ning võimaldab
koolil võimaliku laste arvuga
arvestada ja vastavalt klasse
komplekteerida,“ ütles Riina
Kink.
16.mail toimubki niinimetatud keskustepäev, mil kõik I
kassi tulevad lapsed on koos
oma vanematega oodatud algkooli majaga ja oma tulevaste
õpetajatega tutvuma. Erinevates keskustes on lastel võima-

lus joonistada, nuputada,
meisterdada, arvutada ja lugeda. Kohtumisel jagatakse infot,
kuidas I klassi tulekuks kõige
paremini valmistuda nii lastele
kui ka nende vanematele. Tänavu 5.klassi lõpetavad lapsed
alustavad oma kooliteed järgmisel aastal gümnaasiumimajas. See otsus võeti Keila Hariduse Sihtasutuse juhatuse
poolt vastu, kuna sooviti, et
kõik I klassi tulevad lapsed
saaksid õppimist alustada algkooli majas.
„Loodame, et kõik ebamugavused, mis kaasnevad ühest
koolimajast teise liikumisega,
piirduvad ühe õppeaastaga,
mille jooksul loodame, et valmib uus koolimaja,“ ütles Keila Hariduse Sihtasutuse juhatuse esimees Mart Raik.
Edaspidi paiknevad koolimajad lähestikku ning ühest majast teise liikumine, kasvõi
spordisaali või raamatukokku,
kujuneb lühikeseks mõnusaks
jalutuskäiguks.

Linnu - uudised
Suve silmad, talve hambad

Foto: kertu paalaroos

uudis

Keila on turvaline linn

Märtsis valmis
töögrupil, mille tegevust juhtis Sisekaitseakadeemia
professor Andres
Talvari, mahukas
analüüs „Keila linna
riskianalüüs 2008”.
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Riskianalüüs annab hinnangu erinevate suurte õnnetuste ja hädaolukordade tekkimise tõenäosusele Keila linnas,
samuti nende võimalikele põhjustele ja tagajärgedele ning
pakub välja ennetusmeetmed.
Tähelepanu all on tulekahjud, plahvatused, transpordiõnnetused, ohtlike kemikaalidega seonduvad õnnetused,
tehnovõrkude avariid, erakorralised
ilmastikunähtused,
ehitiste varingud, epideemiad,
kiirgussaaste, massilised kor-

ratused ning ka naabervaldade
riskiallikatest tulenevad õnnetused.
Õnnetuste tagajärgi hinnatakse valdkonniti lähtudes
nende raskusastmest ja tekitatud kahju suurusest.
Vaadeldavateks valdkondadeks on kahju elule ja tervisele, kahju elutähtsate valdkondade
toimimisele,
kahju
keskkonnale ning kahju varale.
Riskianalüüsi lõppjäreldus on,
et Keila on turvaline linn.
Riskianalüüsi koostamise
kohustus tuleneb seadusest
ning selle eesmärk on välja selgitada ning hinnata linna territooriumil esineda võivaid õnnetusi ja nende tekkimise
tõenäosust, et saada ülevaade
sellest, mis ohustab linna turvalisust, inimeste elu ja tervist,
kahjustab oluliselt keskkonda
või tekitab ulatuslikku majanduslikku kahju.
Keila linnale ei ole varem
riskianalüüsi tehtud.

Viimaste aastate jooksul oleme varajaste või
väga varajaste kevadetega juba sedavõrd harjunud, et tänavune tavalise fenoloogilise arenguga märtsikuu tundus hilisena. Jürikuu alguse soojalaine koos lindude rändeks soodsate
tuultega mõjus sulelistele muidugi ergutavalt
ja Eestisse jõudsid mitmed käesoleva aasta
uued liigid ning varem saabunutele hulk tiivulisi lisaks.
Osa tulijatest kiirustas juba tulevasi pesitsusterritooriume hõivama, osa rändureid rändas
oma kodumaa poole edasi, osa neist otsustas
aga meie kandis rändepeatusele jääda. Näiteks
võib praegu Keila pargis kuulda siin koha sisse
võtnud metsvindi laulu, lähedal aias näha oma
puuri revideerivat kuldnokka ning Keila jõe luhal uudistada põllupeenrale rinnaga mängupesa voolivat kiivitajat. Samal ajal võime paljudes
kohtades kohata samade liikide (ja paljude
teiste) rändesalku ja paikselt tegutsevaid seltsinguid.
Nii kui parajalt paks lumikate mõne päeva
jooksul olematuks sulas, ilmusid kohe kohale
ka kogukad rändlinnud: suur-laukhaned, rabahaned, sookured, hallhaigrud ja esimesed valge-toonekured. Mõnigi toonekurg tukub juba
pesal, arktilistel aladel pesitsevad haned on
jäänud aga rändepeatusele.
Toiduga on tegelikult kitsas
käes, sest parved on suured
- Harjumaal on tänavu näiteks 15 000 isendilist haneparve vaadeldud. Näljaseid
tuleb aga aina juurde.
Viimased sõnad kehtivad kindlasti eriti kajakate
kohta. Lisaks mere ääres ja
Tallinnas talvitunud hõbekajakatele, tuli neid märtsi
jooksul märgatavalt juurde.
Seda kinnitasid ka Karjaküla karusloomafarmi juures
tehtud tähelepanekud - va-

hepeal napilt 300 linnuni kahanenud hõbekajakate arvukus kasvas uuesti 2 100 isendini.
Märtsi lõpupäevil naasesid kodukanti ka naerukajakad ning 02.04. viibis neid loomapuuride
juures vähemalt 850 lindu. 05.04. hommikul
oli osa neist tegelastest Keila jõe luhale tekkinud vabavee äärde üle kolinud ning lärmasid
koos sealsamas meloodiliselt häälitsevate puhkavate laululuikede ja umbes 3 000 kaagutavaklähviva hanega võidu.
Tallinna katused on ilmselt väärt kohad, sest
paljudes piirkondades peavad hõbekajakad
oma pesapaikadelseal juba mõnda aega vahiteenistust. Nüüd, kus neile on lisandunud hulk
naerukajakaid, valitseb kõikjal närviline segadus, kisa, lärm. Ainult Keila linn pole ikkaveel
kajakate jaoks atraktiivseks muutunud. Vahepeal näis küll, et mõned pesitsusterritooriumid
on siiski omaks tunnistatud, kuid ilm muutas
taas talvisemaks ja katustel konutajad kadusid.
Hiljem võis kajakaid jälle enamasti vaid ülelendudel täheldada. Ent pesitsemise alustamiseks
on neil aega veel jagub - hõbekajakate paar ehitab pesa keskmiselt vaid kolm päeva ja täiskurn
munetakse sinna tavaliselt aprilli lõpus või mai
alguses. Olenevalt asukohast võib pesitsusaeg
aga küllaltki suurel määral kõikuda.
Eet ja Aarne Tuule
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Lühidalt
Pargi tänav saab uue näo
Valminud on ASis K&H Pargi
tänava rekonstrueerimise projekt. Projekt hõlmab lõiku Männiku tänavast Kruusa tänavani
ringteeni, mille linn kavatseb
remontida käesoleval aastal.
Abilinnapea Enno Felsi sõnul on
Pargi tänava rekonstrueerimine
vaatamata rasketele aegadele
linna investeeringute prioriteet
number 1. Suvel algavate tööde
käigus ehitatakse esimesena
välja sadevete kanalisatsioon ja
rekonstrueeritakse olemasolev
kanalisatsioonitrass. Uuendatakse ka veetrasse. Pargi tänavale on projekteeritud ka tänavavalgustus ja kergliiklustee
tänava pargipoolsele küljele.
Rekonstrueerimistööd loodetakse lõpetada enne kooliaasta
algust.

Politsei tuvastas ehitustel
lõhkujad
Politsei tegi kindlaks veebruaris ja märtsis Loode-Keila elurajoonis pooleliolevaid ehitisi
lõhkunud isikud. Vandaalideks
osutusid neli kuni 13-aastast
poissi, kes käisid ehitusel kulli
mängimas. Lõhkumise põhjuseid lapsed välja tuua ei osanud.
Politsei on tänaseks menetluse lõpetanud ja saatnud
materjalid alaealiste komisjoni. Lastevanemate poolt kahju
hüvitamisel muid sanktsioone
ei rakendata. Politsei tuletab
kõigile meelde, et ka pooleliolevatel ehitistel tohivad kõrvalised isikud viibida vaid omaniku
nõusolekul.

Märtsis sündis Harjumaal
169 last
Märtsikuus registreeriti Harjumaal 169 lapse sünd. See on
31 võrra rohkem kui veebruaris
ja 38 võrra rohkem kui 2008.
aasta märtsis. Poisse sündis
90 ja tütarlapsi 79. Nelja perre
sündisid kaksikud - kolm paari
õdesid ja üks paar õde-venda.
Esmasündinuid oli 77, teisi lapsi
58, kolmandaid 26, neljandaid
4 ja kuuendaid 2. Surmaakte
koostati kokku 91, mehi suri 37
ja naisi 54. Lahkunute keskmine vanus oli 74 aastat.
Mehed elasid keskmiselt
68,5 ja naised 79,5 aastaseks.
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Keila Linnavalitsuses
Pargi 21 kinnistu detailplaneeringu
algatamine
Keila Linnavalitsus algatas 3. aprillil 2009.a korraldusega nr 117 detailplaneeringu Pargi 21 kinnistule
maakasutustingimuste ja
ehitusõiguse määramiseks.
Planeeritava ala suurus on
ca 2000 m². Planeeringu
eesmärk on olemasoleva
väikeelamu kinnistu kaas-

omandi lõpetamine kinnistu jagamisega kaheks väikeelamukrundiks, krundi
piiride ja ehitusõiguse ulatuse määramine uue väikeelamu ehitamiseks, juurdepääsude ja tehnovõrkude
lahendamine ning servituutide vajaduse väljaselgitamine.

Keila heakorrakuu 2009- 15.aprill kuni 16.mai

1.-30.aprill
aianduskursus aiapidajatele
11.aprill kell 12.00 viljapuude lõikamise praktiline õppe		
		
päev Harjumaa Muuseumi õuel
1.-16.aprill
puude kujunduslõikus linnas
20.ja 27.aprill
Keila Ühisgümnaasiumi koristustalgud
23.-26.aprill
pargi-ja aiajäätmete põletamine 		
		
koduaedades.
23.aprill 		
Miki lasteaia heakorratalgud
13.-17.aprill
Vikerkaare heakorraüritused. ÖKOKRATT
		
2009 “Müra pole muusika”
19.aprill 		
lemmikloomade tasuta vaktsineerimine
		
marutaudi vastu.
23.aprill 		
Sipsiku heakorratalgud
25.aprill 		
Haridus-ja Kultuuriselts Läte ja Erakool Läte
		
koolipere heakorrakuu talgud Harjumaa
		
Muuseumis
24.-26.aprill
Kuusakoski metallkonteiner Roheline 5. Ohtlike
		
jäätmete vastuvõtt Ülejõe tee 2
15.aprill-30.mai
konkurss Kodud kauniks 2009
30.aprill 		
Keila Linnavalitsuse puupäev - puude istutamine
		
Haapsalu mnt.-le
3.mai 		
lemmikloomapäev, koerte kiipimine
16.mai 		
Talgupäev koos muinsuskaitsega Keskpargis
		
kogu linnarahvale – kuivanud puude
		
likvideerimine, ekskursioon giidiga, talgusupi
		
söömine. Talgupäevaga liituvad ka Keila
		
reformierakondlased.
aprilli viimane nädal algkooli heakorratalgud
aprill-mai 		
Gümnaasiumi Keskkonnakuu 2009,
		
ÖKOKRATT 2009 “Müra pole muusika”
		
läbiviimine koostöös MTÜ Keila Rohelise
		
Punktiga ja Harjumaa Muuseumiga
aprill 		
Keila Lions Klubi heakorratalgud kiriku aias.
aprill 		
Keila Pereklubi koristustalgud
aprill 		
Pensionäride Ühenduse heakorratalgud
Heakorrakuu lõpetamine, linna ülevaatamine.

Ümberkorraldused linnavalitsuse töös
Suure külastajate hulga tõttu on
linnaarhitekt Kaire Koitne ja ehitusnõunikul Imbi Grünbergi vastuvõtt esmaspäeviti kell 14.00 –
18.30 nüüdsest vaid eelneva
registreerimisega, mis välistab
kodanike tühikäigud.
Vastuvõtule võib registreeruda infosekretäri juures kohapeal,
telefonil 6 790 700 või e-kirja teel
aadressil klv@keila.ee. Elektron-

kirjaga registreerumisel saabub
kinnitus vastusega. Muul ajal võtavad ametnikud vastu eraldi
kokkuleppel.
Linnavalitsuse töö paremaks
korraldamiseks ja turvalisuse tagamiseks registreeritakse nüüd
kõik külastajad. Infosekretäril on
õigus registreerimisel küsida külastaja isikut tõendavat dokumenti.
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Mida teha kevadiste
jäätmetega?
Kevad on parim aeg keldrite
ja majaümbruste korrastamiseks ning pisiremondi lõpetamiseks. 16. aprillil algab Keilas heakorrakuu, mille raames
kutsub linn ka elanikke üles
aktiivsele kevadkoristusele.
Samas tuleb meeles pidada,
et kevadkoristusel tekkivaid
jäätmeid ei tohi visata olmejäätmete sekka ega jätta prügikastide kõrvale. Olmejäätmete
sekka on keelatud asetada ka
vana mööblit, ehitus- ning
remondijäätmeid. Kui remondi- ja aiajäätmed visata segaolmeprügi konteinerisse, ei ole
neid hiljem võimalik taaskasutusse suunata. Seevastu eraldi sorteeritud ehitusjäätmed
lähevad
järelsorteerimisele,
kus materjalid eraldatakse liigi järgi. Haljastusjäätmetest
toodetakse kompostimisväljakutel mulda. Varasematel
aastatel elanikele pakutud tasuta okstevedu sel aastal raha
kokkuhoiu huvides ei toimu,
kuid 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 Aatonen). Hind kokkuleppel. AS Ragn-Sells pakub
Keilas tavapärasest soodsama
hinnaga ehitus-, suur-, remondi- ja haljastusjäätmete äravedu. Pakutavad teenused:
Aiajäätmete äravedu –
aiajäätmed võib koguda mustadesse 150-liitristesse kilekottidesse (koti kaal võib olla
kuni 20 kg). Kotid peavad
olema paigutatud ühte kohta,
mis on teele võimalikult lähedal, kuid mitte kaugemal kui
10 meetrit auto võimalikust
peatusmikohast.
Kottidesse

sobivad näiteks lehed, taimejäänused, muru, sammal,
väiksed oksad, kuid kindlasti
ei tohi sinna panna olmejäätmeid. Aiajäätmed suunatakse
kompostimisele.
Ehitusjäätmete äravedu olenevalt kogunenud jäätmete
kogusest pakume 2 võimalust:
• Big-Bag tüüpi kotid - 1m³
mahu ning 1250 kg kandevõimega kott, millega saab koguda ja ära anda ehitusprahti,
kuid ka aia- ja pargijäätmeid
– see lahendus on eriti mugav
eramajadele ja ettevõtetele,
kellel ei teki nii palju jäätmeid,
et konteineri tellimine oleks
põhjendatud. Big-Bag kotile ei
rakendu päevarenti ning äraveo saab tellida just siis, kui
selleks vajadus tekib.
• 7 m³ või 14 m³ ehituskonteiner - vana mööbli ning
ehitus- ja remondijäätmetest
vabanemiseks soovitame korteriühistutel ja eramaja omanikel tellida ehitus- ja suurjäätmete konteineri, kuhu saab
kõik koristusjäägid korraga ära
visata. Korteriühistutel soovitame korteriomanikega kokku
leppida mis ajaks konteiner
tellida. Ehitusjäätmete hulka
ei tohi panna ohtlikke jäätmeid (sh eterniiti), elektroonikat ega rehve.
Hindadega saab tutvuda
kodulehel www.ragnsells.ee.
Äraveo tellimiseks palume
pöörduda Ragn-Sellsi klienditeenindusse telefonil 15 155
või e-kirjaga aadressil info@
ragnsells.ee.
Keila Linnavalitsus

suurem õnnetus, kuna purjus
juhil ja tema kaasreisijal oli
plaan veel edasi sõita.
Antud hetkeks on politsei
kindlaks teinud ka Sopsu-Tooma teel pooleliolevas majas kileaknaid lõhkunud isikud, kuid
endiselt laekus avaldus lõhkumise kohta. Politsei toonitab, et
võõrastel (ka pooleliolevatel)
kruntidel on võõrastel keelatud
viibida.
Ilusat kevade jätku

rasid kassast sularaha ja lahkusid. Müüja kutsus ise koheselt
politsei. Mehi leida ei õnnestunud. Kahju tekitati umbes 1000
krooni.
09. aprillil kell 20.05 - Rõõmu kaubamaja juures seisab
mahajäetud auto Ford Mondeo.
11. aprillil kell 17.30 - Pargi
30 pargist avastati mahajäetud
rohelist värvi jalgratas. Teavitatud politseid.
11. aprillil kell 19.55 - Jaama platsil perrooni juures tarvitasid 3 noormeest alkoholi.
Korrale kutsutud ja minema
saadetud.
11. aprillil kell 21.20 - Jaama platsil oli pikali maas alkoholijoobes meeskodanik. Üles
aetud ja koju saadetud.
12. aprillil kell 04.00 Kaupluse Tallinn ees viskasid
mees ja naine tee peale puruks
kaks vahuveinipudelit. Anti üle
politseile.

Elanikel, kes ei ole tellinud
aiajäätmete äraveo
teenust, palume kogutud
aiajäätmeid tänavale
mitte ladustada.

Krimiuudised

timo suslov

KEILA VANEMKONSTAABEL

Kokku registreeriti nädala
jooksul Keila linnas 47 sündmust, millest 9 olid Liikluseeskirja rikkumised. Keilas registreeriti kolm kuritegu ja peeti
kinni kaks pisivarast.
Kahjuks peab tõdema, et
jätkuvalt suur probleem on
alkoholi tarbimine avalikus kohas. Keilas registreeriti avalikus
kohas alkoholi tarvitamist 10
korral.
Toimus ka kaks väiksemat
liiklusõnnetust, kus kannatanuid õnneks ei olnud. Ühel
korral lahkus sündmuskohalt
liiklusõnnetuses osalenu. Re-

gistreeriti ka kaks põlengut.
Üks neist - Keila puidutöökojas
- lõppes õnnelikult ja töötajate
kiire tegutsemine hoidis ära
suurema õnnetuse.
Keilas registreeriti ka üks
röövimine Keva tanklas, kuhu
sisenesid kaks maskides meesterahvast ja varastati kassast
1000 krooni. Müüja jõudis vajutada hädanuppu ning nii turvafirma kui ka politsei jõudsid
sündmuskohale mõne minutiga, kuid röövleid tabada siiski
ei suudetud.
Märkimist väärib ühe joobes
autojuhi tabamine koostöös
tähelepanelike kodanikega. Nimelt sai politsei väljakutse Rõõmu kaubamaja juurde parklasse, kus liikles joobes autojuht.
Kodanik oli autojuhilt juba ära
võtnud autovõtmed, et takistada edasisõitmist. Politsei tuvastas juhi joobe ning toimetas ta
kainenema. Tänu tähelepanelikele kodanikele sai ära hoitud

g4s
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07. aprillil kell 04.40 - Keva
tanklast tuli paanikahäire.
Tanklasse jõudes selgus, et toimunud oli vargus. 2 maskides
meest olid sisenenud tanklasse
ja lasknud müüjale pipragaasi
näkku. Müüja vajutas paanikanuppu. Maskides mehed lasid
veel gaasi ja müüja taandus
tagumisse ruumi. Mehed haa-

venekeelne veerg

Сегодня в номере

Новые друзья в Грузии
6 апреля 2009 года мэр
города Т.Мыйстус и заместитель председателя городского собрания Д.Маттеус подписали договор о
сотрудничестве с самоуправлением Чиатурского
района Грузии. На церемонии подписания договора присутствовал посол
Эстонии в Грузии Т.Лукк
и посол Латвии в Грузии
Р.Якобидзе. Чиатурский
район находится в центральной части страны, в
200 км к северо-западу от
Тбилиси, и насчитывает
порядка 30 000 жителей.
(стр. 5)
Изменения в графике работы мэрии
В связи с большим количеством посетителей на
прием к городскому архитектору К.Койтне и советнику по вопросам строительства И. Грюнберг
теперь необходимо предварительно зарегистрироваться. Это можно сделать
в мэрии у инфосекретаря,
по телефону 6 790 700
либо по адресу э-почты
klv@keila.ee. (стр. 4)
Помощь в планировании карьеры
Инфо- и консультационный центр ЛяяэнеХарьюского уезда предлагает молодежи помощь в
планировании карьеры.
Центр рассматривает понятие «карьера» как планирование жизненного
пути, в ходе которого человек может выполнять
различные роли. Таким
образом, это сознательное
управление событиями,
определяющими
вашу
жизнь. Первым таким событием, безусловно, для
каждого молодого человека является окончание
школы. Он оказывается
перед выбором, что же делать дальше. На эти вопросы помогут найти ответы
специалисты
консультационного центра. Дополнительная информация по телефону

6773950, либо на сайте
www.keilanoortekeskus.ee.
(стр. 6)
Что
планируется
сделать с весенними
отходами?
Весна – удобное время
для наведения порядка в
доме, в подвале, вокруг
дома. 16 апреля в городе
начинается месячник благоустройства, в рамках
которого
планируется
привлечь горожан к активному участию в приведении города в порядок.
Как сообщалось ранее, в
этом году в целях экономии средств не будет организованного бесплатного вывоза обрезанных
веток. По договоренности, мэрия рекомендует
жечь ветки в период с 23го по 26-е апреля. Вывоз
прочих отходов, собранных в ходе уборочных работ, можно заказать в
фирме «Макрокапитал»
по телефону 501 9685
либо в фирме «РагнСеллс» по телефону 15 155
либо по адресу info@
ragnsells.ee . Цены по договоренности! (стр. 4)
Победитель – команда «Гламокс»
В финале городского
мужского турнира по баскетболу свой титул чемпиона защитила команда
«Гламокс», которая одержала победу над противником со счетом 84:64.
(стр. 6)
Проект «Река начинается с ручейка»
К у л ь т у р н о образовательное товарищество «Ляте» проводит
мероприятие по благоустройству в окрестностях
музея Харьюского уезда.
Мероприятие планируется провести 25 апреля, начало в 11.00. Всем желающим принять участие в
субботнике, просьба сообщить о своем участии по
телефону 678 1668 либо
по адресу muuseum@hmk.
ee не позднее 22-го апреля. (стр. 5)

Parandus
Keila Linnavalitsuse poolt 26. märtsil
vastu võetud Paldiski mnt 37A ja 37D
ning Keila Keskväljaku loodeosa detailplaneeringute avalik väljapanek toimub
linnavalitsuse inforuumis
17. aprillist 4. maini 2009.a.

Päevakorral
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Keilal on sõpruslinn Gruusias
Chiatura rajoon on umbes 30 000 elanikuga piirkond Gruusias keskosas, ligikaudu
200 kilomeetrit pealinnast Tbilisist loodes.
Chiatura asub mägedevahelises orus,
Kvirila jõe kallastel maailma ühe rikkaima
mangaanimaardla keskel. Alates 1879.
aastast on Chiatura olnud kogu regiooni
tähtsaim mangaani tootmise keskus, mille
toodangut tarbiti nii Euroopas kui mujal
maailmas.
Põllumajanduse osas on peamised tegevusalad teraviljakasvatus, veinitootmine,
puu- ja köögiviljakasvatus ning loomakasvatus. Regioon on tuntud ka ühe Gruusia
keraamikakeskusena.
Chiaturas paikneb Akaki Tsereteli nimeline riiklik draamateater, mitmeid koole,
Gruusia Tehnikaülikooli teaduskond ning
mitmeid kultuurimälestisi.
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Lühidalt
Eurütmianädal
Erakoolis Läte

Chiatura ja Keila esindajad

Fotod: tõnis luhamäe

Eelmisel nädalal toimus Erakoolis Läte eurütmianädal, mille viis läbi eurütmist Epp Vainu
Norrast. Lapsed osalesid tundides, kus nad said kuulda muinasjuttu ja väljendada kuuldut
läbi liikumise.
Iga liigutus oli nagu luulerida, mis voolas järgmisele liigutusele, sidudes selle üheks
tervikuks.
Liigutuse ehk zesti, mis saadab iga häälikut, on väga vana
tarkus. Eelmisel sajandil avastati vana tarkus uuesti, et iga
häälikut saadab teatud zest.
Eurütmiatunnis läbitunnetatud liikumised annavad lastele
elujõudu. Omal vaiksel viisil
jutustavad elumõttest laiemalt.
Eurütmia on kunst, mille vahendiks on zestid ja liikumine,
millede abil on inimesel võimalik osa saada loovatest ja kujundavatest jõududest. Muusiku
väljendusvahenditeks on helid,
luuletajal sõnad, eurütmia otsib üles olevustes ja nähtustes
peituva luule ja laulu.
Sõna eurütmia pärineb
kreeka keelest ja tähendab
kaunist ning harmoonilist rütmi ja liikumist.

Silt linnapea kabineti uksel

Haridus- ja Kultuuriseltsi Läte heakorrapäev Harjumaa Muuseumis

Sotsiaalministeerium kuulutab välja konkursi tudengitele ja gümnasistidele

„TÖÖTUSE TONT – reaalsus või põhjendamatu pessimism?”
Osalema on oodatud kõik tudengid ja 10.–12. klasside õpilased. Oodatud on nii uurimistööd,
esseed, intervjuud kui ka näiteks filmistsenaariumid töötuse teemal. Tööd võivad olla nii
pikad kui lühikesed, nii fantaasia vili kui ka elulised lood (soovi korral garanteeritakse anonüümsus).
Oled sa kunagi mõelnud:
• Miks naabri-Maali koondati?
• Miks klassivenna isa juba üle aasta edutult tööd otsib?
• Mida tähendab lastele see, kui üks vanematest ei tööta?
• Mida saad teha, et töötuks jäänud lähedast aidata?
• Kas hullem on jääda tööta või saada vähem palka?
• Kas töötu on selles süüdi, et ta on töötu?
• Mida muuta riiklikes tööturutoetustes ja -teenustes?
Kui Sul on mõtteid neil või nendega sarnastel teemadel, siis ütle oma sõna sekka. Parimad
tööd avaldatakse kogumikuna ja/või ajakirjanduses ning autasustatakse.
Täpsem info: marge.sassi@sm.ee
Tähtaeg: 27. aprill 2009
Sinu mõtted võivad maailma muuta!

Keila linna 71. sünnipäevale
pühendatud kontsert
1.mail kell 17.00 toimub
Keila Miikaeli kirikus Keila linna 71.sünnipäevale pühendatud kontsert. Esmakordselt
antakse selle raames üle ka Keila linna teenetemärgid.
Kontserdil esinevad Keila Algkooli mudilaskoor, Keila Gümnaasiumi noortekoor, Keila Muuskakooli noored muusikud, segakoor
„Keila“, segakoor „Miikael“, solist Marika
Pabbo ja Keila Linnaorkester.
Kirikule annetades on kontsert tasuta!

Haridus- ja Kultuuriselts Läte
ning Harjumaa Muuseum viivad projekti „Allikalt algab jõgi“
raames läbi kevadise heakorrapäeva Harjumaa Muuseumi
ümbruses. Kavas on Harjumaa
Muuseumi välisterritooriumi
korrastamine, sh püstkoja ülesseadmine ja lõkkeplatsi sillutamistööd haljastusspetsialist
Tiiu Elleri juhendamisel. Samuti
koristatakse muuseumi lähedal
asuva keskaegse väikelinnuse
varemeid. Talgutöö järel tehakse jürituld, võetakse linnupetet
ja tutvutakse Jõepargi ajalooga.
Heakorrapäev toimub laupäeval, 25. aprillil kell 11.00 Harjumaa Muuseumis, Linnuse 9,
Keila.
Üritus on kõigile tasuta. Kõigil, kes soovivad talgupäeval
osaleda, palume endast teada
anda Harjumaa Muuseumile
telefonil 678 1668 või muuseum@hmk.ee hiljemalt 22.aprilliks. Kaasa võta töökindad.
Keila Lasteaed Vikerkaar
juhataja
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Keila Kultuurikeskuse
naisansambel 25

4. aprillil tähistas Keila Kultuurikeskuse
naisansambel
kontserdiga oma 25. sünnipäeva.
1984. aastal otsustasid agarad lauluveteranid Helga Kasper, Hilja Kits, Sinaida Raha,
Galina Ullmann, Salme Traks
ja Helga Helilaid hakata koos
laulma. Ansambli juhiks sai
Tiia Peenmaa. Et enamus naistest töötas Harju KEK-is, siis
võttis ansambliga soetud kulutused oma kanda Harju KEK.
Mina töötasin sel ajal KEK-is
kultuurimetoodikuna ja liitusin ansambliga 1988. aastal.
Tegime suveti koos minu
segarahvatantsurühmaga
(praegune Keikal) huvitavaid
mitmepäevaseid kontsertreise Eesti saartele – Hiiumaale,
Saaremaale, Abrukale, Vormsile ja mujale. Transport polnud KEK-is probleemiks, seda
enam, et üks tantsijatest oli
bussijuht. 1990. aastal läbis
Baltic Toursi ekskursioonide
marsruut Kernut ja sisaldas
meelelahutusprogrammi Kernu paisjärve ääres. Kernu kul-

ansambliga ja tantsurühmaga kolisin üle Keila kultuurimajja. Tänaseks on ansambli
koosseis muutunud, järgi oleme jäänud mina ja Tiia. Osa
tänaseid lauljaid on endisest
KEK-i kergemuusikakoorist,
osa Aianduse-Mesinduse Seltsi ansamblist AIMES ja mujalt.
Oleme laulnud kõigil Keila linna päevadel, linna tähtpäeva
üritustel, Keila sõpruslinnade
külalistele, esindanud Keilat
Soomes Huittiste linnapäeval,
laulnud kõigil Harjumaa memme-taadi pidudel, võtnud osa
naisansamblite
laulupäevadest Tallinnas, laulnud Rocca
al Mare vabaõhumuuseumis,
Laulasmaal ja Lohusalus välisturistidele jne.
Meie repertuaaris on 150
laulu ümber. Oleme kõigelauljad, laulame rahvalaule, kergemat laululoomingut meilt ja
mujalt, ka on meie repertuaaris naiskoorilaule, kirikulaule.
Eriti hea meelega laulame Eesti autorite loomingut, aukohal
on Kustas Kikerpuu laulud.
4. aprilli kontserti aitasid
meil sisustada sõprusansambel AMICA Vasalemmast,
kellega koos oleme nii mõ-

tuurimajal oli tantsurühm, aga
lauljaid sel ajal ei olnud ning
Kernu kultuurimaja juhataja
Sirje Nokkur kutsus meid endale abiks põhjamaade turistidele esitatavat kultuuriprogrammi sisustama. Käisime
Kernus suvi läbi laulmas, küll
rootslastele, soomlastele, norrakatele, aga ka segaseltskondadele, vahel üle nädala, vahel
igal nädalal. Tasuks nende esinemiste eest korraldas Baltic
Tours meile neljapäevase reisi
Rootsi.
1992. aastal hakkas Harju KEK jagunema väikesteks
allüksusteks, kultuuritöö jäi
tahaplaanile. Mina ise koos

negi tähtpäeva tähistanud,
Keila Pensionäride Ühenduse
naisansambel, ansambel Laulvad Liivad ja naisrühm Lahepere Lained Laulasmaalt, Keila
Linnaorkester ja Reeda rühm.
Sellel kontserdil oli kavas ka
üks nn. ühisprojekt koos Keila
Linnaorkestriga - saksa rahvalaul „Suveöö valss“, mis publikule eriti meeldis.
Ees on ootamas esinemine
Keila linna päevadel, Padisel
Harjumaa memme-taadi peol,
Keila Pensionäride Ühenduse
sügispeol. Edasi on järge ootamas juba jõululaulud. Seniks
aga ilusaid suviseid kontserdielamusi kõigile.

reet leemets

Keila meister Glamox

fotod: valdur vacht

sport

Keila meister korvpallis on Glamox
kadi kroon

KROON@KEILA.EE

Meeste korvpalli Keila liiga finaalis kaitses oma tiitlit
Glamox. Seekord oldi Juurviljapõrgust parem 20 punktiga
– 84 : 64.

Pühapäeval, 12.aprillil Keila Tervisekeskuses toimunud
finaalis ei olnud Glamox oma
vanast rivaalist sugugi nii ülekaalukas, kui punktid näitavad.
Eelmise hooajal meistrid kasvatasid tänu ühtlasele

meeskonnamängule eduseisu
kogu mängu kestel.
Kolmanda koha võitis Scorpion, väsitades lühikese mängijatepingiga Saue alles viimasel
veerandil. Lisaks valiti esikolme meeskondade ridadest ka
väärtuslikumad mängijad. Pa-

rimateks osutusid Tõnis Kadarik Juurviljapõrgust, Indrek
Kelement Glamoxist ja Tarvo
Saarinen Scorpionist.
Kokku osales Keila Liiga
mängudel 10 meeskonda, lisaks Keilale ka Sauelt, Mõigust
ja Padiselt.

kasulik teada

Lääne-Harju Teabe- ja Nõustamiskeskus - abiks noortele
karjääriplaneerimisel!
tiina sinijärv
KEILA AVATUD NOORTEKESKUS

Sõna karjäär seostub paljudele tõusuga ametiredelil.
Meie käsitleme karjääri kui
inimese eluteed, mis sisaldab
endas erinevaid elurolle - laps
ja õpilane, sõber ja kaaslane,
praktikant ja ametiomandaja,
töötaja ja töökaaslane, organisaator ja kaasalööja. Karjääriplaneerimine on endale eesmärkide seadmine ning nende
elluviimiseks pidev enesearendamine.
Mõnel eluetapil on valikute
ja otsuste tegemine keerukam
ning omab suuremat kaalu.
Noortele on selline aeg kahtlemata kooli lõpp. Lõpuklassides õppijatel on sageli peas
palju küsimärke. Mis saab edasi? Mis kõige paremini sobib?
Mis võimalused üldse on?
Lääne-Harju karjäärinõustamiskeskus on abiks sobiva
suuna leidmisel. Nõustamiskeskuses vahendatakse karjääriinfot ja aidatakse teha
teadlikke valikuid erinevate
kutse-, töö- ja haridusalaste
võimaluste hulgast.
Infotoas on palju materjale edasiõppimise võimaluste
kohta. Arvukalt on erinevate
kutsete kirjeldusi, vajalikud
nõudmised erialale ja muu
ametitega seonduv. Informatsiooni leiab noorteühingute

tegemistes osasaamise võimalustest, noorteüritustest ja
laagritest. Vahendame ka seda,
kuidas ja kus kasulikult aega
sisustada ning ennast arendada. Vajadusel saab ennast
kurssi viia seadusandlusega
ning rahvusvahelise noorsoo-

internetti.
Keskuses on ka karjäärinõustaja, kes aitab noortel
ennast ning oma võimeid paremini analüüsida ja tundma
õppida. Selleks on võimalik
teha erinevaid teste ning neid
koos karjäärinõustajaga ana-

Karjääriinfo spetsialist Triin Peterson, karjäärinõustajad
Kersti Valter ning Anu Ehrpais valmistamas ette karjääritöötuba Keila Gümnaasiumi 9. klassile.
informatsiooniga.
Välismaale õppima või
tööleminekuks on erinevaid
võimalusi. Olgu siis tegu vabatahtlikuna
töötamisega,
noortevahetusega või lühemate koolitustega. Meil on ka
mitmeid eneseabi raamatuid,
millega võib tutvuda kohapeal
või vajadusel laenutada. Karjääriinfo spetsialist on igati
abiks vajaliku info otsimisel
ning võimalus on kasutada ka

lüüsida. Koos saab leida võimalusi ja kõik see on abiks
realistlike otsuste tegemisel,
olgu selleks siis elukutse valik,
edasiõppe planeerimine või
hoopis otsus aastake välismaal
vabatahtlikuna töötades järele
mõelda ja ennast otsida.
Kõigil Lääne- Harju koolidel on võimalik meid ka kooli
kutsuda. Püüame lõpuklassidele karjääriplaaneerimisel
abiks olla viies läbi testimisi,

grupinõustamist või karjääriloenguid. Väga on oodatud
noortegrupid ka keskusesse,
kus sügisest plaanime korraldada erinevaid koolitusseminare ning karjääritöötube.
Karjääriteenuste arendamine on hoo sisse saanud tänu
programmile, mis kestab kuni
31. detsebrini 2011 ning mida
rahastab lisaks riigeelarvelisele eraldisele Euroopa Sotsiaalfond. Lääne-Harju nõustamiskeskus on üheks partneriks
SA Innovele ning keskuse
ülesandeks on karjääriteenuste osutamine Lääne-Harjumaa
noortele.
Lääne-Harju
Teabeja
Nõustamiskeskuse pakutavate
võimaluste kohta saab lähemalt infot www.keilanoortekeskus.ee. Julgelt võib küsida.
helistades telefonil 6773950,
e-maili teel noorteinfo@keila.
ee või MSN kaudu noorteinfo@keilanoortekeskus.ee
Kui otsustate ise kohale
tulla, siis Keila Avatud Noortekeskus asub endiselt aadressil
Paldiski mnt 28 F. Erinevate
noorteürituste, konkursside,
koolituste,
rahvusvaheliste
noortevahetuste ja paljude
muude noori puudutavate võimaluste kohta saab kõige kiiremini infot, kui liitud meililistiga. Selleks piisab, kui saadad
oma soovialduse meilile noorteinfo@keila.ee

Vikerkaare lasteaia lahtiste uste päev toimub 21.aprillil kell
10.00.-12.00. Kõik lasteaias koha saanud vanemad koos
lastega on oodatud lasteaiaga tutvuma.
10.00. tutvustab juhataja lasteaia töökorraldust ja õpetajaid.
10.15. laste esinemine, esinevad sõimerümast Merineitsi lapsed ja aiarühmast Pöialpoiste lapsed.
10.30.-12.00. tutvumine rühmaruumidega ja lasteaiaga.
Rõõmsa kohtumiseni Vikerkaare lasteaias!

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
“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

KEILA VÕRKPALLITURNIIR
25.aprill, kell 10.00
Lisainfo ja registreerumine
www.keilavk.ee
Keila Tervisekeskus

“KUIDAS DRESSEERIDA
MEEST” KOMÖÖDIATEATER
4. mai kell 19:00 Pilet: 110.- /
135.Mängib Merle Palmiste
Keila kultuurikeskus

JALGPALLI 3.LIIGA
19.aprill kell 11.00
Eesti meistrivõistluste 3.liiga.
Mängivad Rummu Dünamo ja
Saku fc Balteco
Keila jalgpalliväljakul

“MEIE, MEHED” - RAKVERE
TEATER
15.mai kell 19:00 Pilet: 125.- /
110.Keila kultuurikeskus
“KIHLUSPIDU” - VANABASKINI TEATER
19. ja 20.mai kell 19:00 Pilet:
125.- / 150.Keila kultuurikeskus

kontsert
UNO LOOP
23.aprill kell 19.00 Pilet 150.Piletid müügil Piletilevis ja
Keila Kultuurikeskuses
Keila Kultuurikeskus
KEILA LAULULAPS 2009
9. mai kell 12.00
Keila kultuurikeskus

Palju õnne!

On lahkunud meie armas ema,
vanaema ja vana-vanaema

Sündinud

Leida Elmerine
Põldma

sport

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

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

Tähtede taga kord koidab sul taevas,
ootus ja lootus seal täide sul läeb...

4.02.1923 – 8.04.2009
Teda jäävad leinama tütred Eve,
Liia ja Anne kuus lapselast ja
12 lapselapselast. Urni muldasängitamine Ohtu kalmistule
19.aprillil kell 16.00

Südamlik kaastunne

Meie sügav kaastunne Annele,
Evele ja Liiale perekondadega
kalli ema, vanaema ja
vanavanaema

Eve Põldma`le

EMA

Leida
Põldma

kaotuse puhul.
Galja ja Helgi

valusa kaotuse puhul.
Õie ja Sirje

Ei kao leinapisar silmist ei kao valu
südamest...
Avaldame sügavat kaastunnet
õde Elle perega, Tanel perega ja
Eha`le kalli venna, onu ja sõbra

Tiit
Kaldmets`a
kaotuse puhul.
Mälestavad K/Ü 48
majaelanikud

muud üritused
Mälestame kauaaegset

HARJUMAA MUUSEUMI
TEADUSPÄEV
23.aprill kell 12.00
Antakse ülevaade Harjumaa
Muuseumi ja SA Viimsi Muuseumid eelmise aasta suvel
läbi viidud välitöödest Prangli
saarel. Teaduspäeval osalemiseks palume teatada hiljemalt
21. aprilliks telefonil 678 1668
või muuseum@hmk.ee

kogudus
2. ülestõusmispüha
19.aprill kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga.
Keila Miikaeli kogudus
Piiblitund
22. aprillil kell 13.00
Koguduse majas.Paldiski mnt 2
Adventkoguduse
jumalateenistus
18.aprill kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse piiblitund
18.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.
Keila baptistikogudus

Keila Avatud
Noortekeskus
kutsub
töölaagrisse!
Töölaager toimub tänavu
8.-19. juuni 2009.
Registreerimine algab

21.aprill kell 17.00

kaastunnet Sirje Hõbe´le kalli

Tiit
Kaldmetsa

ISA
kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne Helle
Joon`ile perega armsa venna

Tiit
Kaldmets`a
kaotuse puhul.

Keila Lasteaed Vikerkaar
Hooneühistu Lux

kollektiiv

Naabrid Välid

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.
Hambaravi. *Ravi ja kirurgia
(kuni 19.eluaastani on ravi tasuta)* Esmaabi. Haapsalu mnt 31
A (2.korrus). Tel: 678 2211, evekohv@hot.ee.
Kaminad ja kipsitööd.Näidised http://vahur.fotopic.net.
Tel.51970570.
Valmistan mööblit, uksi,
aknaid. Hinnad soodsad. Tel:
6780010, 53087220

Keila Avatud Noortekeskuses.
Töölaagrisse saavad
registreerida kõik alates
13aastased noored.

Raamatupidamisteenused,
maksukonsultatsioonid
OÜ,
MTÜ, SA, KÜ. Tel. 530 24 160

Täpsem info

Toome
ehitusmaterjalid
objektile!
Pakume
kivivilla,
klaasvilla, penoplasti, kipsi- ja
tuuletõkkeplaate,
aurutõket,

telefonil 6099089
knk@keila.ee
www.keilanoortekeskus.ee

Avaldame südamlikku

juhatuse liiget

terrassilaudu, ehituspuitu, vineeri, katusematerjale (lame - ja
viilk.) segusid, armatuurvõrke,
kile jne. Pööningute soojustamiseks puistekivivilla ja -klaasvilla
paigaldust puhuriga üle eesti.
info@tarnekor.ee, tel.53321522,
Paldiski mnt.21, Keila.
Pottsepp
ehitab-remondib
ahjusid, kaminaid, pliite, korstnaid. Pakun ka korstnapühkimisteenust. Vaata kodulehte http://
www.hot.ee/tanel12345/ Tanel
56 681 555
Võtan hoida lapse. Tel:
53489834

TÖÖ
Koduabiline (35a) tuleb ja
koristab teie kodu, maja. Kogemus ja kvaliteet. Tel: 55992301,
7100125.
Masinaehitusettevõte
AS
Sami pakub tööd koostelukksepale. Töö sisu: traktori haakeseadmete koostamine. Töökoht:
Saue, Tule 20, Tel. 53434140,
6709 040 www.sami.ee.
Otsin tööd lapsehoidjana Keilas tööpäeviti (alates 2.elusaastast). Oman varasemat töökogemust. Tel: 55 640539

kinnisvara
Võtame üürile 3toalise möb-

leeritud korteri Keila linnas hinnaga 2500 kuni 3000kr kuus.
Tel. 51975325
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.

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.

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.
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Täpsem info

:

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

B-kategooria
autojuhi kursustele
Info ja registreerimine
tel. 55 555 208 või mail
info@rauliautokool.ee
www.rauliautokool.ee

Lea massaazipesas
MASSAAZ
väikestele ja suurtele

-25%
vaata www.rukkilill.eu
või helista 56474731

Aprillis kõik
laminaat- ja PVC
ustega köögid

-15%
soodsamad

Keilas, Haapsalu mnt.57D

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

325.-

11.01- 13.01

239.-

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

Keilas

