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Keila noored
lauljad on
edukad
Eelmisel nädalavahetusel
Keila Kultuurikeskuses
toimunud Harjumaa laululaps 2009 eelvoorudest
pääses finaali neli Keila
noort lauljat.
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Foto: valdur vacht

Linnas liigub abipolitseinike jalgsipatrull
Alates sellest nädalast liiguvad Keila tänavatel abipolitseinike patrullid, kes valvavad
Keila linna turvalisuse järele
jalgsi. Keila konstaablijaoskonna juhi Madis Melzari sõnul
on jalgsipatrulli sisseseadmise
eesmärgiks olla rohkem nähtaval ning hoida senisest tähelepanelikumalt silma peal neil

uudis

probleemsetel piirkondadel,
mis on jalgsi hõlpsamini ligipääsetavad kui autoga. Madis
Melzar: „Eelkõige hakkavad
abipolitseinikud liikuma õhtusel ajal ning nädalavahetustel
paikades, kus autoga sõitmine
on raskendatud – näiteks park
ning raudteejaama ümbrus.
Maikuus hakkavad abipolitsei-

nikud patrullimisel kasutama
ka jalgratast ning rollerit.“
Abipolitseinikud liiguvad
kahekesi, osalevad politsei tegevuses ning on politsei kontrolli all. Patrull jälgib eeskätt
avalikku korda linnas, teravdatud tähelepanu alla võetakse
avalikes kohtades alkoholi tarvitajad ning joobes ja suitseta-

vad alaealised, kes kõik tegutsevad tihti pimedates, autoga
raskesti mligipääsetavates nurkades. Madis Melzar lubab, et
lisaks võivad inimesed igal ajal
abipolitseinike poole pöörduda abi või nõu saamiseks: „Vajadusel, kui jõudu jääb puudu
või kui on näiteks tarvis alkoholijoobes inimene kainenema

sport

Gümnasistid
harjutavad
teadustööd
lk 6

või koju toimetada, kutsuvad
abipolitseinikud raadiojaama
kaudu välja politseipartulli.“
Lisaks jälgivad abipolitseinikud linna igapäevaelu ning
märkavad seega kiirelt võimalikke linna turvalisust ohustavaid asjaolusid, nagu näiteks
liigkõrged hekid, pimedad
nurgad või kehv valgustus.

Volbriööl on
alkoholimüük
keelatud
Harju maavanema korraldusega on 30. aprillil
peatatud alkohoolsete
jookidega kauplemine
maakonnas alates kella
14.00-st.

lk 3

Tagasivaade Keila
Liiga hooajale
lk 6
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Nädal Lõppes, teine algas

Lilled on linna iluks Kas lapsega tohib mängida lasteaia

Laupäeval kirjutatakse lõpukirjandit ning algab
igakevadine eksamiperiood. Jõudu kõigile kirjutajatele ning koolilõpetajatele. Uskuge, tulevikus
on palju parem kirjanditeemasid ning eksamiuudiseid kuulata, kui endal need selja taga. Mäletan
ka 12 aastat hiljem seda tühja paberit, mis kell 10
laual lebas, seda imalat tunnet, mis on paratamatu
pärast suuri šokolaadikoguseid, seda pääsemise
tunnet kell 16. Ning ka seda päeva, mil klassijuhataja hommikul helistas ning teatas, et kirjandi eest
maksimumhinde sain.
Linnas on lilli rohkem kui kunagi varem. Kiidusõnu linnaaednikele edastatakse nii Keila veebilehe foorumis kui Keila Lehe toimetusele. Siiski
on meepotis tõrvatilgad. Nimelt on mitmel korral
tabatud inimesi küll krookuseid, küll tulpe noppimast. Krookused ja tulbid on siiski linna iluks ning
meile kõigile, mitte kojuviimiseks. Hoiame seda ilu
üheskoos ning kutsume mõtlematud kaaslinlased
korrale.
Viimasel ajal on Keila Lehe toimetusele edastatud väga palju erinevaid tähelepanekuid linnas
toimuva kohta. Soovime tänada kõiki valvsaid ja
tähelepanelikke ning linna heakorra pärast muret
tundvaid inimesi. Püüame jõudumööda kõikide
meieni jõudnud probleemidega tegeleda ja kodanike poolt saadetud vägagi huvitavat ning õpetlikku
fotomaterjali avaldada. Huvitavad seigad ning tähelepanekud linnaelust on alati oodatud.

doris matteus
doris@keila.ee

mänguväljakul? Tohib, kuid eesõigus
on lasteaialastel
tähtis teada

doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Üle-eelmises Keila Lehes
ning ka linna veebilehe foorumis vastas Keila linna pressiesindaja Valdur Vacht küsimusele, kas kodused lapsed
tohivad mängida linna lasteaedade hoovides ning mänguväljakutel. Vastus kõlas järgmiselt: „„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.“
Sel nädalal pöördus Keila
Lehe poole ühe lasteaaia juhataja murega, et koduste laste
vanemad ei järgi lasteaia hoovis mängimisel kehtivaid reegleid. Nimelt käiakse mängimas
kogu päeva jooksul ning kui
lasteaialapsed on õhtusel ajal
õues, siis polegi neil kuskil
olla, sest liivakastid on hõivanud kodused emad ja lapsed.
Samuti ei pea lasteaialaps
teadma, et kui lasteaia liivakastis on mänguasjad, siis
nendega mängida ei tohi, kuna
tegemist on kellegi teise mänguasjadega.

Suured lapsed tõrjuvad väiksemad mänguväljakutelt?
Alumisel pildid noored Pargi tänava mängiväljakul.

Tuletame veel kord
meelde tingimused,
mida tuleb järgida
lasteaia hoovis ning
mänguväljakul mängimisel:
- lasteaedade mänguväljakutel tohib mängida 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

Keila Gümnaasiumi 52.lennu abituriendid
külas Keila linnavalitsuses

Keila nädalaleht

Foto: valdur vacht

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

Aiandi tänaval “kärbiti” (loe: vigastati)
puid. Tänaseks on töö sooritaja teada.
vastutav väljaandja:
doris matteus

Fotod: valdur vacht

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Keila Algkoolis oli koduloonädal.
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

foto: doris matteus

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada
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Keila sünnipäevakuu algab 1. mail

1. mail saab Keila
linnaks nimetamisest 71 aastat. Sünnipäevakuu ürituste
kava täieneb iga
päevaga.

huvitav
Laadale on
registreeritud 100
müüjat

valdur vacht
VVACHT@KEILA.EE

Aastapäeva tähtsat päeva
tähistab Keila traditsioonilise
1. mai kirikukontserdiga Mihkli kirikus. Esmakordselt antakse sünnipäevakontserdil üle ka
Keila linna teenetemärk. Kontserdi muusikalise poolt eest
kannavad hoolt segakoorid
Keila ja Miikael, algkooli lastekoor ja Gümnaasiumi noortekoor, Keila Muusikakooli õpilased
ja
õpetajad
ning
solistidena Marika Pabbo ja
Katrin Mandel – Keilaga tihedalt seotud artistid.
MTÜ Kultuurilaegas korraldab 3. mail koostöös Harju
Maakonnaraamatukoguga kultuurikeskuses raamatulaada,
kuhu saab raamatuid müügiks
viia veel kuni 2. maini. Raamatukogu paneb mais lugemisaali
välja suure kevadnäituse „Aedniku aastaring“, kus näidatakse aiandushuvilistele sobivaid
raamatuid, mis tutvustavad
valdkonda peenarde tegemisest kuni aiakujunduse uuemate ideedeni. Näitust ilmestavad fotod Keila kaunimatest
koduaedadest.
Ekstreemspordihuviliste pidupäev saabub 22. mail, mil
Jõe tänava alguses avatakse
võistlusega kauaoodatud Skatepark. Esialgu 8elemendiline
rulluisutajatele, rulatajatele,
tõuke- ja trikiratturitele sobiv
süsteem saab alguseks platsile

Traditsiooniline kevadlaat ei jää ka sel aastal tulemata
rajatavale noortepargile.
linnulauluhommiku ja 23.mail
24. mail toimub tervisekes- jalgrattamatka Keila-Joale ja
kuses traditsiooniline Keila Väänasse.
Maleturniir, mida korraldab
Samaaegselt traditsioonilise
Keila Maleklubi.
rahvaüritusega Keila päev, mis
16. mail on Keskpargis kestab 30. mai hommikul kella
Muinsuskaitse Ümarlaua kor- 10-st kuni keskööni, toimub
raldatud talgupäev, millega lii- ka Keila Kevadlaat.
tuvad teiste hulgas ka Keila
Keila Päeval, 30. mail kutreformierakondlased. Oodatud sub Harjumaa muuseum rahon ka kõik teised Keila elani- vast Keila jõe äärde. Kavas on
kud. Kevadisi ühistöid on sel kanuusõidud Keila jõel. Lasteaastal rohkemgi kui varasema- ga uuritakse veemutukaid ja
tel aastatel.
–putukaid. Kontserdi annab
16. mail on muuseumideöö Harju KEK-i rahvamuusikaanning seda ka Keilas asuvas sambel. Avatud on näitused
Harjumaa Muuseumis, mille „Harju elu“, „Väljasõidud Eesuksed on avatud kuni kella tis“, „Ado Köögardali reisi21ni. Siis jätkub programm märkmeid ja päevapilte 1924Kolga mõisas.
1939“ ning „Kõik on trois!“
17. mai varahommikul korMai lõpul näitavad aasta
raldab Harjumaa Muuseum jooksul tehtut hooaega lõpeta-

Foto: jelena latosheva

vad sotsiaalkeskuse ringid.
Ülevaatenäituse “Ise loodud
rõõm” avamine on 26.mail.
Näitus jääb avatuks 5. juunini
2009.a. Kultuurikeskuse Keila
päevade näituse avamine on
kavas 27. mai õhtul. Näitus on
avatud kuni 30. maini.
Keila päeva spordiprogramm saab olema tavapäraselt
kirev. Kavas on jõutõstmine,
lastejooks, korvpall, võimlemine, rattavõistlus ja laste seiklusrada. Oodata on ka uudse
ala disc-golfi tutvustust ja
võistlust. Disc-golfi saab tulevikus harrastada Keila Terviseradadel.
Sünnipäevakuu sündmustega saab operatiivselt kursis olla
Keila Lehe ja Keila linna kodulehe abil

Esmaspäeval
registreeriti
Keila päeval toimuvale Keila
Kevadlaadale sajanda kaubapakkujana maitsetaimemüüja Sauelt.
Mai viimasel laupäeval
toimuval Keila päeval on
kaubapakkujatele planeeritud viissada jooksvat meetrit müügipinda Haapsalu ja
Paldiski maanteel. Tänase
seisuga on sellest pool reserveeritud.
Registreerunute põhjal
võib väita, et käsitöö osakaal
on laadal oluliselt suurenenud ja mitmekesistunud.
Samas võivad Keila piirkonna inimesed olla kindlad, et
oma lillepotid ja tomatitaimed saab Keila kevadlaadalt
kätte. Kohal on mitmed puukoolid ja taimekasvatajad.
Eelmisel aastal eriti hästi
müügiks läinud maasingi ja
suitsukala pakkujad lubasid
selgi aastal tulla – seekord
suurema laariga kui mullu. Pakkumisele tuleb ökotooteid, keraamikat, vaipu
ja palju teisi kaupu. Ilmselt
mängib müüjatele olulist
rolli tõsiasi, et Keila Kevadlaat on ostjatele tasuta, seetõttu ongi kaubapakkujad
väga aktiivsed ennast kirja
panema.
Laadakorraldajaga Goldberg, Ivanov ja Tamm OÜga saab ühendust telefonil
6420442 või e-posti aadressil sadalaata@sadalaata.ee.
Laada reklaamleht on www.
sadalaata.ee .
Kõigi laadaliste, nii müüjate kui ostjate vahel loositakse välja auto kasutusõigus ABC Motorsilt.
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Tahan kõike teada – teadustööpäev Keila Gümnaasiumis

Kolmapäeval, 15. aprillil toimus Keila gümnaasiumis traditsiooniline teadustööde
päev, mille teemaks oli sel aastal „Uudishimu – tahan kõike teada“. Päeva peaesineja oli Eesti Entsüklopeediakirjastuse
peatoimetaja Hardo Aasmäe.
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Esimene osa päevast oli pühendatud õpilaste teadustöödele. Gümnaasiumi 10. ning
algkooli 5. klassi õpilased tegid ettekandeid väga erinevatel
teemadel.
Maarja Pajo, Alina Hrkovskaja ning Reti Poller rääkisid noortest ja alkoholist, Teili
Toms stressi seosest inimese
närvisüsteemi tüübiga, Ivar
Krustok müra mõjust tervisele, Marika Lukjanova ja Sandra
Sutting tervislikust toitumi-

sest, Kadri-Ann Rannamets,
Hanna Haabjärv, Kätlin Lumiste, Otto Suits, Rauno Pikkas ja
Kätlin Vaisma spordiga seonduvatel teemadel ning Keila
Algkooli õpilased 5. klasside
õpilaste huvitegevusest.
Peale lõunapausi leidsid
aset töötoad, mida juhtisid erinevate elualade esindajad ja
oma valdkonna spetsialistid.
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi riigi Infosüsteemide osakonna juhataja
Margus Püüa rääkis kuulajatele infoühiskonnast ning selle
ohtudest, Keila linnavolikogu

esimees Andrus Loog demokraatiast, Harlis Velk mängu
rollist õppimisprotsessis, Margit Pärn esmaabist, Terve Eesti
Sihtasutuse juht Mairi Jüriska
HIV-teadlikkusest, Afganistani
Helmandi provintsis asuvas
Camp Bastioni sõjaväehaiglas
Eesti kaitseväe kirurgina töötanud Tiit Meren Eesti riigi
huvidest Afganistanis, õpetaja
Anneli Teimann seebi viltimisest, Tiina-Katrina Kaber maailmakoolist, Allan Kokkota
keemilistest reaktsioonidest
kehas ning Priit Siig narkomaania ennetusest.
Teadustöödepäev
annab
õpilastele võimaluse panna
proovile enda esinemisoskus,
kuulata kaaslaste tehtud uurimustöö tulemusi ning tutvuda
samas erinevate erialade tippspetsialistide kogemustega.

Teiste seas juhtis töötuba ka volikogu esimees Andrus Loog
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Lühidalt
Neli noorlauljat pääses
edasi
Eelmisel
nädalavahetusel
Keila Kultuurikeskuses toimunud Harjumaa laululaps 2009
eelvoorudest pääses finaali
neli Keila noort lauljat.
Keila Kultuurikeskuses 25.
aprillil toimuvasse maakondlikku finaali pääsesid 5-6aastaste
poiste seast Frank Karjus (õpetaja Sille Kroon), 7-9aastaste
poiste seast Roland Tamkivi
(õpetaja Anu Matteus, 10-12aastaste tüdrukute seat Liisi Promet (õpetaja Tiia Peenmaa) ja
10-12aastaste poiste seast Aivar Uuk (õpetaja Anu Matteus).
Eelvoorus osales 160 last kogu
Lääne-Harjumaalt.

Volbriööl on
alkoholimüük
Harjumaal keelatud
Harju maavanema korraldusega on peatatud alkohoolsete
jookidega kauplemine maakonnas alates 30. aprillil 2009
kella 14.00-st kuni 1. mail 2009
hommikuni kella 10.00-ni.
Alkohoolseid jooke (õlu etanoolisisaldusega üle 0,5 mahuprotsendi ja muu joomiseks
mõeldud vedelik etanoolisisaldusega üle 1,2 mahuprotsendi)
ei tohi müüa Harju maakonnas
asuvad kauplused, rändkauplused ja välikohvikud. Alkoholimüük on keelatud ka volbriööl
maakonnas toimuvatel avalikel
üritustel.
Taotluse alkoholimüügi peatamise korralduse väljaandmiseks tegi maavanemale Põhja
Politseiprefektuur.
Harju Maavalitsus

MTÜ Lektoorium Keila
klubi alustab tegevust
MTÜ Lektoorium on klubi,
mille missiooniks on elukestvaks arenguks vajaliku keskkonna loomine. Lektooriumis
tutvustatakse kokkupuutepindu loodusteaduste uusimate
saavutuste ja vaimsuse vahel,
rakendades selleks filmikunsti,
loomingulisi arutelusid ja sotsiaalset visioneerimist.
MTÜ Lektoorium alustas
tegevust 2007. aasta kevadel
Tallinnas. Tänaseks on laienetud üle kogu Eestimaa ja hetkel
tegutseb 16 kohalikku klubi. Aprilli lõpus alustab tegevust ka
Keila klubi. Lektoorium on loodud arengukeskkonnana, kus
inspireerivate filmide järel käivitub arutelu selle ümber, mis
kellelegi osalejatest tundeid või
mõtteid tekitas. Täpsem info
MTÜ Lektooriumi kohta: www.
lektoorium.ee Lektooriumi Keila klubi esimene kokkusaamine toimub 29.aprillil kell 18.30
Keila Tervisekeskuses. Vestluskeskkonda aitab luua film „Rahumeelne sõdalane”.
Asko Talu, MTÜ Lektoorium
Keila klubi eestvedaja
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Hambaravi kompenseerimise muutustest
1. jaanuaril jõustus ravikindlustuse seaduse muudatus, mille kohaselt ei saa alates
1. jaanuarist 2009 osutatud
hambaraviteenuse eest hüvitist enam kõik üle 19-aastased
isikud.
300-kroonist hambaravihüvitist saavad alates 01.01.2009
taotleda inimesed, kellele on
riikliku
pensionikindlustuse seaduse alusel määratud
töövõimetus- või vanaduspension, ning üle 63-aastased
kindlustatud isikud. Kõrgendatud määras ehk 450 krooni
suurust hüvitist makstakse
endiselt rasedatele, alla üheaastase lapse emadele ja neile,
kellel on tervishoiuteenuse tagajärjel tekkinud suurenenud
hambaraviteenuse vajadus.
Hambaproteesihüvitise
maksmise korda antud seadusemuudatus ei puuduta.
Haigekassa hüvitab jätkuvalt
63-aastastele ja vanematele
ravikindlustust omavatele isikutele, vanaduspensionäridele
ning töövõimetuspensionäridele kord kolme aasta jooksul
4000 krooni hambaproteeside
maksumusest.
Kõik kindlustatud isikud,
kes eelneva kolme aasta jooksul on kasutanud hambaarsti teenuseid, kuid pole veel
hambaravihüvitist taotlenud,
saavad seda teha veel kolme
aasta jooksul pärast hambaravi
teenuse saamist.
Hüvitise taotlemiseks esitab kindlustatu haigekassale
avalduse ja hambaravi eest tasumist tõendava dokumendi,
mille on väljastanud hambaraviteenuse osutaja.
Rasedad lisavad avaldusele
veel rasedust tõendava arstitõendi. Tervishoiuteenuse ta-

gajärjel tekkinud suurenenud
hambaraviteenuse vajadusega
isikud lisavad arstitõendi, mis
tõendab tervishoiuteenuse tagajärjel suurenenud hambaravi
vajadust.
Hüvitise saamise tingimused
Hüvitist taotleval inimesel
peab hambaraviteenuse osutamise hetkel olema kehtiv ravikindlustus.
Hüvitis makstakse välja sõltumata kulutuse toimumise
kohast. See tähendab, et patsient võib minna hambaarsti
juurde ükskõik millises Eestimaa piirkonnas või välisriigis.
Kulutus peab aga kindlasti olema tõendatud korrektse hambaraviteenuse eest tasumist
tõendava originaal dokumendiga.
Hambaraviteenuse hüvitise
taotlemise avaldused võib saata posti teel või tuua ise haigekassa piirkondliku osakonda.
Avalduse blankett on saadaval
haigekassa klienditeenindusbüroodes, Eesti Posti postkontorites ja haigekassa koduleheküljel. Haigekassa blankette
väljastavad, edastavad ja abistavad nende täitmisel ka maavalitsused.
Haigekassa kannab hambaraviteenuse hüvitise kindlustatud isiku pangaarvele
hiljemalt kuue kuu jooksul
avalduse laekumisest. Hüvitis
makstakse välja hüvitise saaja
kontole või kolmanda isiku (nt
abikaasa, ema, lapse) kontole.
Hambaraviteenuse
hüvitist
saab taotleda ka tagantjärele
kuni 3 aasta jooksul.
Kui kindlustatul tekib kalendriaasta jooksul õigus erinevatele hüvitistele, on tal

õigus taotleda hüvitist kalendriaasta eest ühe temale soodsama määra ulatuses. Näiteks
vähemalt 19-aastasel rasedal
on õigus saada hüvitist 450
krooni ulatuses, suurenenud
hanbaraviteenuse vajadusega
65-aastasel töövõimetuspen-

sionäril samuti 450 krooni
ulatuses. Kasutamata hambaraviteenuse hüvitis ei kandu
järgmisesse aastasse.
Aive Eha
Eesti Haigekassa Harju
osakonna usaldusarst

Keila Linnavalitsus teatab
Keila otsib Pargi tänava ehitajat
Keila Linnavalitsus saatis
20.aprillil välja palved esitada
hinnapakkumine Keila linnas
asuva Pargi tänava rekonstrueerimiseks lõigul Kruusa tänava
ringteest Männiku tänavani.
Vastavalt pakkumiste küsimisele peaksid ehitustööd algama selle aasta juulis ja lõppema
hiljemalt selle aasta 1. septembril. Tööde hulka kuulub
sadevete ühenduste väljaehitamine, tänavavalgustuse rajamine, sõidu- ja kergtee ehitamine,

liikluskorralduse ja haljastuse
rajamine ning muud AS K&H
poolt koostatud Pargi tänava
rekonstrueerimise projektiga
(töö nr.1809TE08) planeeritud
tööd. Sel aastal teostatakse
projekti täismahust ligikaudu
pool – lõik Männiku tänavast
kuni Kruusa tänava ringteeni.
Pakkumise küsimine saadeti
viiele erinevale firmale. Pakkumised tuleb esitada hiljemalt
selle aasta 4.mail.

teade

Keila Linnavolikogu 55. istung toimub teisipäeval, 28. aprillil 2009.a
kell 17.00 Keila Linnavalitsuse
saalis
7-17, Luha tn 7-29)
Päevakorras:
1. Linnapea aruanne
2. Seisukoha võtmine
üldplaneeringu muudatusettepaneku suhtes
3. Sihtasutuse Keila Hariduse Sihtasutus põhikirja
muutmine
4. Korteriomandi
võõrandamine avalikul
suulisel enampakkumisel
(Kruusa tn 15-13, Luha tn

5. Jaoskonnakomisjonide
moodustamine Euroopa
Parlamendi valimisteks
6. Keila linna teenetemärgi põhimääruse
muutmine
7. Keila linna teenetemärgi andmine
8. Kohalalgatatud küsimused

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

Krimiuudised

timo suslov

KEILA VANEMKONSTAABEL

Kokku registreeriti nädala
jooksul Keila linnas 37 sündmust, millest 6 olid Liikluseeskirja rikkumised. Keilas registreeriti üks kuritegu ja peeti
kinni kaks pisivarast.
Eelmisel nädalal välja toodud probleem seoses alkoholi
tarbimisega avalikus kohas
iseloomustab ka seda nädalat. Keilas registreeriti avalikus kohas alkoholi tarvitamist
5 korral, mõnel korral lõppes
jooming arestimajas kaineks
magamisega. Probleemiks on
saanud Keila raudteejaamas
perroonil alkoholi tarvitajad.
Juhime tähelepanu sellele, et
tegemist on alkoholi tarvitami-

seks ohtliku kohaga, kuna rongid sõidavad lähedalt mööda.
Politsei tuletab meelde, et alkoholi tohib tarbida mõõdukalt ja
teisi inimesi sellega segamata.
Lisaks tuleb ette noorte
n.ö lollusi, mis võivad lõppeda
õnnetustega. Nimelt on juba
mitmel korral tulnud politseile
teade, et noored ripuvad liikuva
rongi küljes. Samuti sai politsei
teate, et noored ronivad raudteejaamas posti otsa. Politseil
on isikud teada ja nendega
tegeleb noorsoopolitsei. Enne
lolluste tegemist võiks mõelda,
millised võivad olla tagajärjed.
Noorsoopolitsei tegeleb ka
isikutega, kes tegid valeväljakutse politsei lühinumbril 110.
Politsei tundis isikud kõne järgi ära, tegemist oli politseile
tuttavate alaealistega. Antud
hetkeks on nad oma teo üles
tunnistanud.
Politsei pöörab endiselt tähelepanu ka suusaradadele,
kus pahatahtlikud ATV-ga sõitjad lõhuvad terviseradasid. Jät-

kuvalt palun koheselt helistada
telefonil 110, kui Te märkate
linnas magavat või tasakaalu
kaotavat alkoholijoobes isikut.
Ilmad on kohati väga külmad
ning kergesti võib tekkida alajahtumine.
Ilusat kevade jätku

g4s

1911

13. aprillil kell 01.00 - Häirele reageerinud ekipaaž leidis
eest lõhutud Sandrake alkoholikaupluse välisukse. Kahtlast liikumist piirkonnas ega
lähiümbruses ei täheldatud. .
Kohale kutsuti kaupluse kontaktisik ja politsei. Lõhutud oli
välisukse klaas ja esialgsetel
andmetel oli võetud riiulitelt
kuni 4 pudelit veini. Lõhutud
ukse ja varastatud kauba kahjusumma on selgitamisel.
13. aprillil kell 19.57 - Keila
raudteejaamas vana
perrooni taga tarvitas kamp mehi
alkoholi. Info edastati politseile.

Meestekamp läks laiali enne
politsei saabumist.
14. aprillil kell 14.50 - Keila
raudteejaamas vana perrooni
otsas viibis kamp alaealisi. Kohale saabus ka noorsoopolitsei,
kes kirjutas noorte nimed üles
ja saatis nad minema.
14. aprillil kell 00.15 - Selveri taga oli võrkaed umbes 2,5m
ulatuses maha tallatud.
18. aprillil kell 22.30 - Jaama 2 maja korstnast tõusid leegid. Informeeriti päästeametit
ja aeti üles maja elanikud.
16. aprillil - Piletita reisija ei
allunud turvatöötaja korraldustele, üritas põgeneda. Anti üle
politseile.
17. aprillil kell 12.00 - Linnamäe/Tähe ristmikul hüdrant
lõhutud.
17. aprillil kell 17.00
- Keskpargis pidas seltskond
alkoholiga piknikku. Saadeti
minema.
19. aprillil kell 06.50
- Algkooli trepi ees on lõhutud
pudeleid, klaasikillud igal pool.

venekeelne veerg

Сегодня в номере

Пешее патрулирование
Начиная с этой недели,
помощники полицейских
будут проводить пешее
патрулирование. Целью
введения такого вида деятельности, по словам руководителя констебльского отдела М.Мельцара,
является необходимость
сделать работу полиции
более очевидной для горожан. К тому же, пешее
патрулирование позволит
пройти в труднодоступные для автомобиля места, например, в парке.
(стр. 1)
Празднование
дня
рождения города
1 мая исполнится нашему
городу 71 год. Программа
празднования пополняется каждый день новыми
интересными мероприятиями.
Традиционно
празднование начнется
1-го мая торжественным
концертом в Михклиской
церкви. Впервые именно
на этом концерте состоится вручение почетных
знаков за заслуги перед
городом. В концерте примут участие взрослые городские хоры, детский
хор Кейлаской начальной
школы, учащиеся и учителя музыкальной школы. 3 мая в сотрудничестве
с
уездной
библиотекой пройдет благотворительная книжная
ярмарка. Книги для ярмарки можно приносить
до 2-го мая. Более подробная программа всех
мероприятий в этом номере городской газеты.
(стр. 3)
Хочу все знать!
В среду, 15-го апреля в
Кейлаской гимназии состоялся
традиционный
День науки. Тема мероприятия в этом году –
«Любопытство – хочу все
знать!». Гостем Дня науки
был главный редактор
Эстонского издательства
энциклопедий Хардо Аасмяэ. Первая часть мероприятия была посвящена
ученическим научным работам. Ученики 10 класса
выступали с докладами
на разные темы. После
обеда работа продолжилась по группам, которыми руководили представители самых разных
сфер деятельности. (стр.
3)
Изменения в дотиро-

вании стоматологической помощи
С 1 января вступили в действия изменения закона о
медицинской страховке,
согласно которым компенсация за стоматологические услуги не полагается людям старше 19 лет.
Ходатайствовать о возмещении расходов на зубного врача в размере 300
крон смогут те граждане,
которые получают пенсию по нетрудоспособности либо по старости, а
также все граждане старше 63-х лет, имеющие медицинскую страховку. Порядок
возмещения
расходов на протезирование не изменился. (стр. 4)
Харлеи в городе!
Открытие сезона клуба
«Харлей-Дэвидсон»
в
этот раз не обойдет стороной и наш город. 30 апреля караван легендарных
харлеев проследует по
маршруту Лаагри-СауэКейла (остановка на парковке возле Оздоровительного
центра
ориентировочно
в
17.20)-Харку-Лаагриотель «Зальцбург». (стр.
5)
Клуб «Лекториум»
Целью деятельности клуба «Лекториум» является
создание условий для развития человека в любом
возрасте и в течение всей
жизни. В клубе можно будет познакомиться с новейшими данными исследований,
которые
устанавливают связь между законами природы и
духовным развитием человека, посмотреть, как
эти знания используются
в искусстве, поучаствовать в обсуждениях. Клуб
начал свою деятельность
в Таллинне в 2007 году, в
настоящее время по всей
стране насчитывается 16
филиалов. Первая встреча состоится 29 апреля в
18.30 в Оздоровительном
центре. (стр. 3)
Новое нотариальное
бюро
22 апреля в Кейла открывается
нотариальное
бюро, где один день в неделю будут принимать
посетителей нотариусы
из Таллинна: П.Пярна,
Л.Яэтма и М.Пихлак.
Цель открытия бюро –
сделать для горожан более доступными нотариальные услуги. (стр. 5)
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Lõpukirjand alustab laupäeval
eksamiperioodi
Laupäeval, 25. aprillil sooritab kokku 10
473 abiturienti ning
varem keskkooli lõpetanut eesti keele
riigieksamit.
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Keila Gümnaasiumis kirjutab lõpukirjandit laupäeval
101 õpilast, neist 99 on Keila
Gümnaasiumi õpilased ning
2 varem keskkooli lõpetanud.
Lõpukirjand alustab juuni
keskpaigani kestvat eksamiperioodi.
2009. aasta riigieksamitele on esialgsetel andmetel
kokku registreerunud 21 897
eksaminandi, neist 18 808 on
gümnaasiumiõpilased, 1025
gümnaasiumi varemlõpetanud
ning 2064 kutseõppeasutuste
õpilased.
Eesti keele riigieksamile on
registreeritud 10 473 inimest,
neist 10 011 on gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste õpilased ning 462 varemlõpetanud.
Vene keeles kirjutab kirjandit
2897 eksaminandi. Neist 2852
on gümnaasiumide ja kutse-

õppeasutuste õpilased ning 45
varemlõpetanud.
2.-8. maini saavad gümnasistid teha inglise keele riigieksamit, end on eksamile kirja
pannud kokku 9205 inimest.
Keila Gümnaasiumi õpilastest
valis inglise keele eksami 62.
Ühiskonnaõpetuse
riigieksami päev on 11. mai,
registreerunud on kokku 6301
inimest, neist Keila Gümnaasiumist 52.
Matemaatikas saab end
proovile panna 15. mail. Matemaatikaeksamile on registreeritud 5147 inimest, Keila
Gümnaasiumist 38.
Võõrkeele (saksa, vene
või prantsuse) riigieksam
kestab 19.-21. maini ning eksamit tahab sooritada vastavalt 454, 416 ja 58 gümnasisti.
Keila Gümnaasiumist sooritab
vene keele eksamit 8 õpilast.
Bioloogiaeksami päev on
25. mai, sooritajaid on kokku
3185, Keila gümnaasiumist
18.
Ajaloo riigieksamit saab
sooritada 29. mail, eksaminande on kokku 2047. Keila Gümnaasiumist sooritab ajaloo eksami 8 õpilast.
Geograafiaeksam toimub

2. juunil, eksamit soovib sooritada kokku 6384 inimest, neist
40 õpib Keila Gümnaasiumis.
Keemiaeksami päev on 6.
juuni, eksamit teeb 1892 inimest, Keila Gümnaasiumist
14.
Eksamiperioodi lõpetab füüsika riigieksam, mis toimub 10.
juunil ning millest võtab osa
750 gümnasisti, neist Keila
Gümnaasiumi õpilasi 3.
Gümnaasiumi lõpetamiseks
peavad õpilased sooritama
vähemalt kolm riigieksamit.
Eesti õppekeelega koolides on
kohustuslik eesti keele kirjand
ning vene õppekeelega koolides vene keele kirjand ja eesti
keel teise keelena. Riiklik eksami- ja kvalifikatsioonikeskus
väljastab riigieksamitunnistused hiljemalt 20. juuniks.
Tänavuste
riigieksamite
suurim muudatus on nii eesti kui vene keelt kõnelevatele
õpilastele ühiste kirjanditeemade andmine – kui eelmisel
aastal oli eesti ja vene noortel
ühiseid kirjanditeemasid neli,
siis sel aastal on ühised kõik
kümme. Enam ei anta välja ka
kirjalikku eksamitunnistust,
mida hakkab asendama e-tunnistus.

uudis

Heategevuslaat Keila
SOS koolis
Lihavõttenädala
kolmapäeval toimus
Keila SOS Hermann
Gmeineri Koolis
taas traditsiooniline heategevuslaat,
mille tuluga toetati
sel korral abivajajad
loomi.

tanel mõistus
KEILA LINNAPEA

Emakeele lõpukirjandit pean
ma kõige olulisemaks küpsuseksamiks keskhariduse
saamisel. Noore inimese
arutlus- ja kirjutamisoskust
näitab see kõige paremini.
Enda lõpukirjandi kirjutasin
Keila Gümnaasiumi aulas.
Minu emakeeleõpetaja oli
siis Eve Pae ning ettevalmistusi riigieksamiteks tehti
päris kaua. Lõpukirjandile eelnes klassis läbiviidud
proovikirjand. Väga oluline
oli teada erinevaid tsitaate
ning neid oskuslikult kirjandis kasutada. Kõige olulisem
aga oli valida õige teema.

Keila Muusikakooli
õpilasi tunnustati
taas!
KEILA MUUSIKAKOOL

KEILA SOS KOOL

Keila SOS kooli heategevuslaata läbis mustlasteema
jalutamisel tekkis lausa järjekord ning üks valge kass kolis
varjupaigast ka Keilasse elama.
Sel korral ootab meid Pärnu
Loomade Varjupaik. Kindlasti
on sealgi sama tore.
Suur tänu kõikidele lastele,
nende vanematele ja personalile, kelle toel üritus toimuda
sai.
Head tehes saad ka ise paremaks!

mad vajavad toetust. Viljandi
Loomade Varjupaiga külastamine möödunud aastal andis
lastele väga hea kogemuse
loomade elust varjupaigas. Kui
ühiselt annetusi - kaelarihmu,
mänguasju, silma-kõrvatilku,
magamispesasid jms - üle andmas käidi, said lapsed kõiki
varjupaiga elanikke näha, kassipoegi süles hoida ja sõbralikke koeri kammida. Iga koera

Enne lõpukirjandi tegemist
anti abiturientidele kolm
vaba päeva ettevalmistamiseks. Kirjutamise päeval
loeti kirjandi kümme teemat
raadiost ette kolm korda, pärast teemade ettelugemist
said kirjutajad need ka paberil enda ette lauale. Ärevus oli suur, kõik mõtlesid
pingsalt teema valikule. Väljakuulutatud teemadest olid
kolm-neli minu jaoks igati
sobivad ning valikuga kaua
aega ei läinud. Kuni nelja
lehekülje pikkuse kirjandi
kirjutamiseks oli aega kuus
tundi - see tundus alguses
küll väga pikk aeg, kuid nii
mustandi kui puhtandi kirjutamisele kulus pea terve aeg
päris kiiresti. Kirjandi teemaks valisin „Ilus õun, uss
sees“ ning nüüd oleks seda
vägagi huvitav üle lugeda, et
näha, mis mõtted peas sellel
ajal liikusid.
Kirjandi hindeid pandi toona
10-palli süsteemis. Minu lõpukirjandi hindeks sai 8 ning
olin selle tulemusega igati
rahul.

MUUSIKA

kadri leping

kaja olenko

Laat oli küll natuke väiksem
kui viimastel aastatel - vähem
oli kaupa ja vähem oli ostjaid.
Ega rahakotidki nii kergelt avanenud. Siiski osteti lihavõttemuru, sinilillekimpe, isemeisterdatud põnevaid esemeid.
Lasteaiarahvast „mustlased“
müüsid loteriipileteid, mustlastega koos sai ka pilti teha.
Kokku oli laada tulu 4298
krooni ja 25 senti.
Kevadise laada pidamine on
pikaajaline traditsioon. Kui varem on tuluga toetatud erinevaid asutusi, siis viimasel ajal
abistatakse abivajajaid loomi.
Lapsed mõistavad, et kodutuks
jäänud, halvasti koheldud loo-

mida mäletad lõpukirjandist

8.aprillil toimus Aruküla
mõisas Loode-Eesti regiooni
akordioniõpilaste festival, kus
seekord tunnustati õpilasi eripreemiatega:
Kaarel Müürsepp I kl.
- eripreemia musikaalse
esituse eest (õp. Erika Uus)
Merilyn Anton I kl. eripreemia ansambliloo loova
esituse eest
(õp. Pille Metsson)
Merilyn Anton / Mart Jamnes
I kl. eripreemia ansambliloo
huvitava esituse eest
(õp. Pille Metsson)
Samuti toimusid aprillikuus
erinevates Harjumaa muusikakoolides Harjumaa keelpilliõpilaste konkursid, kus Keila
Muusikakooli õpilased saavutasid märkimisväärseid tulemusi:
I koht - Simone Minn
(viiul I kl. õp. Hele Eisel)
I koht - Ergo Haavasalu
(viiul II kl. õp. Leena Laas)
I koht - Marie Luhamäe

(viiul III kl. õp. Hele Eisel)
I koht - Mikk-Marten Arvisto
(kitarr I kl. õp. Lembit Sepp)
II koht - Lenne Grettel
Leitmaa
(kannel I kl. õp. Pille Karras)
II koht - Kadi Karro
(kannel I kl. õp. Pille Karras)
II koht - Lisette Vahar
(kannel V kl õp. Pille Karras).
II koht - Lidianna ŠSevtsuk
(viiul I kl. õp. Hele Eisel)
II koht - Polina Solovjova
(viiul II kl. õp. Leena Laas)
II koht - Laura Liivand
(viiul III kl. õp. Hele Eisel)
III koht - Roland Tamkivi
(kannel II kl. õp. Pille Karras)
III koht - Mariliis Kolk
(kannel IV kl. õp.Pille Karras)
III koht - Mihkel Kohava
(kitarr IV kl. õp. Lembit Sepp)
III koht - Kristjan Kannukene
(viiul V kl. õp. Leena Laas)
III koht Merily Leotoots
(viiul VI kl. õp. Leena Laas)
Diplom Maris Pukk
(viiul V kl. õp. Leena Laas)
Palju õnne tublidele õpilastele
ja nende õpetajatele!
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Lühidalt
Keilas avatakse
notaribüroo
22. aprillil avab Keila linnavalitsuse hoone esimesel korrusel uksed uus notaribüroo,
kus notariteenust pakuvad ühel
päeval nädalas Tallinna notarid
Priidu Pärna, Lee Jäetma ja
Maarika Pihlak.
Uue büroo eesmärgiks on
muuta Keila ja selle ümbruskonna elanikele notari teenus
kättesaadavamaks.
Notari poole saab pöörduda
kinnisvaratehingute
tegemiseks, äriühingute asutamiseks
ja müügiks, abieluvaralepingute sõlmimiseks, pärimismenetluse läbiviimiseks, volikirjade
ning avalduste vormistamiseks,
ärakirjade ja allkirjade kinnitamiseks. Samuti annab notar
õigusalast konsultatsiooni.

Keilasse tulevad sajad
Harleyd
Harley Davidson Klubi hooaja avaürituse Volbrimöllu sissejuhatusena peatuvad klubi
liikmed ka Keilas, tervisekeskuse kõrval parklas.
Legendaarse
mootorrattatootja sõiduriistadest koosnev karavan liigub 30. aprillil
marsruudil Laagri - Saue - Keila
- Harku - Laagri - Hotell Salzburg. Keila vahepeatus toimub
Keila Tervisekeskuse juures
orienteeruvalt kell 17.20.
Oodata on tuhatkond legendaarset mootorratast. Tervisekeskuse juures on neid võimalik ka lähedalt vaadata.

Verekeskus kutsub
doonoripäevale
Keilasse!
Põhja-Eesti Regionaalhaigla
verekeskus korraldab neljapäeval, 30. aprillil kell 9.30–13.30
Keila Tervisekeskuses doonoripäeva. Oodatud on kõik, kuid
eriti on abi vaja A Rh negatiivse
veregrupiga doonoritelt.
Doonoripäeva
külastamiseks tuleks varuda umbes 45
minutit, millest vereloovutus
võtab 5 kuni 10 minutit ning
ülejäänud aeg kulub ankeedi täitmisele, meditsiinilisele
läbivaatusele ning väikesele
puhkusele pärast vereandmist.
Vereandmine on valutu ja ohutu protseduur, mille käigus võetakse doonorilt 450 ml verd.
See moodustab kõigest 8%
kogu täiskasvanu inimese verest. Vere maht taastub kohe,
vererakkude arv keskmiselt 72
tunni jooksul. Lisainfo: www.verekeskus.ee.
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Sport
Keila JK Eesti
Meistrivõistluste
mängud lähiajal:
24.05.09 kell 17.00
Pärnu JK – Keila JK 97/98		
Pärnu kunstmuru
26.05.09 kell 17.00
Keila JK – Kuusalu JK Rada
(mehed, III-liiga)
Keila kunstmuru
27.05.09 kell 17.00
Keila JK A(91/94) – SC Real		
Keila kunstmuru
Lisainfo: www.keilajk.ee

Pilt näitusel “10 aastat keilas”

foto: valdur vacht

inimene

Arvamuslugu linnavalitsuse
pildipangast
tõnu talve

KG ÕPETAJA JA KUNSTIRINGI JUHT

10 aastat Keilas - nii on linnavalitsuse pressiesindaja Valdur Vacht oma fotonäituse nimetanud. Kohe alguses ütlen,
et olen Keila tegemistega veidi
kursis ainult viimased 3 aastat,
kuna olen seni Keila Gümnaasiumi õpetaja. Kunstiga seotud
küll märksa pikemat aega.
Seda huvitavam on kõrvalseisja pilguga asju jälgida ja samal ajal ka kõrvad lahti hoida.
Fotonäituselt maksab kunsti
otsida küll. Kuigi fotode autor on tutvustuses end tagasihoidlikult nupulevajutajaks
nimetanud, tuleb mõni foto
ikka hulka parem välja kui teine. Vaatamata pikselite arvule.
Tänan autorit - käisin näitust
kaks korda vaatamas ja polnud
aja raiskamine.
On vaja silma, kiiret reaktsiooni ja - palun heatahtlikku
nööget autoril mitte pahaks
panna - pikk kasv tuleb ainult
kasuks. Kohe paistab silma
mitmete fotode veidi ülalt
alla kaldu rakurss, mis mulle,
lühemat kasvu mehele, kohe
märgata. Siinkohal sobib näiteks minu „edetabelis“ tublile neljandale kohale jõudnud
foto linnaorkestrist laulupeol
1. juulil 2007.
Vaataja näeb omast tunnetusest ja silmapiiri kõrgusest

lähtuvalt. Vähem torkava või
ka tõrjereaktsiooni tekitava
jätab tagaplaanile oma hetke
ootama. Ei pidanud ma ka selles osas pettuma. Mitmeid aspekte arvan aduvat alles pärast
teistkordset vaatamist ja tänu
autori poolt mulle saadetud
selgitavatele tekstidele sain
vast pädevamaks.
Jaotaks fotod tinglikult
teemade kaupa: portreed, linnaelu argipäev-pühapäev, linnainimesed, juhid, külalised,
tähtsündmused. Portreedest
hakkas kohe silma dr. Peeter
Sepp ja tema kirurgikäed! Oma
pildieelistustes asetasin selle
teisele kohale. Kolmandale kohale sai Keila linnuabikeskuse
traagiline foto naftareostusest
määrdunud lindudega. Parim
on minu arvates foto Keila
Päev, 27.mai 2006! Nii Maša
kui tema „issanda lehmake”
oma lüpsianniga teevad meeled helgeks küll!
2006. aasta oligi see esimene, kui Keilasse tööle saabusin
ja miljöö ning inimesed on
andnud siin põhjust toimetada
küll. Muuhulgas maalida hulga novelle-linnamotiive. Sestap fotod kirikutornist kõrgeltkaugele vaadetega on tuttavad.
Nagu sügis Mihkli kiriku aias.
Valdur Vacht, tundub, on mitte ainult töökohustuste tõttu
mitmed süžeesid veidi juurde
lavastanud, vaid loovat mõtet

järginud. Siin on ehk kunstigi.
Näiteks foto kolme veemensuuriga. Maalide jaoks vaadet
helikopterilt aga ei õnnestunud mul ka endal saada. Oleks
tahtnud, aga ... kunstnikule
võibki õhkutõus liiga ohtlik
olla.
Pildipanga näituse linnaelu e. olustiku fotode kohta
on raske midagi lisada. Siin
on reas tähtsündmused, linnapead ja mõjukate inimeste
kohtumised linnakodanikega,
mis on tõesti autori poolt täpselt paika saanud. Nagu ta ise
ütleb, sündmuse on loonud
teised. Nii paistab ka riigijuhi
ja tema abikaasa foto kuidagi
eraldi- inimesed kaadris teineteisest distantsis. Paraku
meenus kohe Kultuurikeskuses vabariigi aastapäeva vastuvõtu ajal olnud näituse üks
sinimustvalgelilla teos Ingrid
Rüütlist. Miks küll sel autoril
pole enesekriitilist meelt?
Aga et mitte nii pessimistlikult lõpetada, siis Keila särgi
omanikuna pole Joel Butoni
naelalaual fakiiritamises mingit erilist kunsti, kuivõrd tean,
et kontortsionist Vello Vaher
teeb seda mängeldes.
Lõpetuseks - õnneks paistab
Maaja Halliku Oma Näo grand
prix portreefoto kinnitavat selget vaimsust.
Teravat silma ja kindlat
kätt!

G4S noorteklubi KUTSUB SIND KLUBI AVAMISELE KEILAS

Selleks, et veeta oma vaba aega aktiivselt, sportida ja matkata, kohtuda huvitavate inimestega, külastada põnevaid paiku, suviti laagerduda või teha tööd, leida uusi sõpru, omandada
uusi teadmisi (esmaabi, enesekaitse ja muu) ei pea sa tegema rohkem, kui tulema

30. aprill kell 16.00 G4S Noorteklubi avamisele Keila Noortekeskuses.
Avaüritusel saab tutvuda G4S noorteklubi tegemistega ning pärast võtta osa põnevast orienteerumismängust Keila Männiku pargis.
Seega, kui sa oled 7-15aastane poiss või tüdruk, siis tule ise ja võta oma sõbrad ka kaasa.

Üritus on kõigile tasuta!!!

Rohkem infot: www.keilanoortekeskus.ee, www.g4sklubi.ee või telefonil 6099089

Muutused tüdrukute
korvpalli
treeningaegades
Aprilli algusest juhendab
Lääne-Harju spordiklubis
tüdrukuid varem Eesti
meistriliigas mänginud
Cristopher Moore. Koostöö põhjuseks toob Ago
Kliimson välja soovi süstida
lastesse positiivsust, teotahtelisust ja temperamenti. Treeningud on põnevad
ja särtsakad ja tänu sellele
suurenenud ka trennis käivate tüdrukute hulk. Huvi
suurenemise tõttu oldi sunnitud kahest treeningrühmast moodustama kolm.
Tüdrukute uued
treeningajad on:
1.-4.klass E ja K kell 15.00
noortekeskuses ja P kell
16.00 tervisekeskuses.
5.-6.klass E,K ja P kell 17.00
tervisekeskuses
7.-9.klass E ja K kell 18.30
ja P kell 18.00 tervisekeskuses.
Ootame juurde uusi korvpallihuvilisi tüdrukuid.

Lääne-harju
spordiklubi teatab
LHSK hooaja lõpetamine
toimub 31.mail kell 17.00
Keila tervisekeskuses.
Toimuvad osavusmängud
õpilaste, treenerite ja lapsevanemate vahel.
Ootame kõiki kohale!
Kõigi treeningrühmade
suvelaagrid toimuvad 13. –
18.juunil Läänemaal Tuksi
spordilaagris. Oodatud
on kõik korvpallihuvilised
lapsed.
Lisainfo:
laaneharjusk@gmail.com ja
tel: 56 211 200

kino

“Disko ja tuumasõda“
kinobussi ekraanil
keila kultuurikeskus

Uus mänguline dokumentaalfilm “Disko ja tuumasõda”
jutustab lapsepõlvest Nõukogude Eestis, külmast sõjast ja
kuumadest ihadest. Film sobib
ideaalselt meenutama lähiajalugu. “Disko ja tuumasõda”
räägib ühest veidrast infosõjast, kus totalitaristlik võim
seisis vastamisi popkultuuri
kangelastega. Ja kaotas. “See
oli olukord, kus oli võimalik,
et Emmanuelle alistas Punaarmee ja McGyver terve kooli
õppenõukogu,” kaardistab
filmi produtsent Kiur
Aarma toonaste ideoloogiliste madinate
lahinguvälja.
“See
on film meie põlvkonnast, kes enese
teadmata oli toodud
külma sõja eesliinile.
Meie ajusid pommitati
lääne telelainetega - ja see
muutis põhjalikult kogu
meie elu”, ütleb filmi

rezhissöör Jaak Kilmi.
Toonaste laste maailmapildi kujunemisel etendas lääne popkultuur üliolulist, ent
nüüdse pilgu jaoks veidrat rolli. Aknaks unistuste maailma
oli Soome televisioon, mida
võimukandjad ei suutnud kuidagi keelustada. Paralleelselt
poliitilise thrilleriga kulgevad
filmis lavastatud lood, mis põhinevad tol ajal üles kasvanud
laste mälestustel.
“Disko ja tuumasõda” pakub oma käsitluse lähiajaloost,
kus segunevad luuremängud
ja
inimlik
tragikomöödia.

vaba aeg

Tagasivaade Keila Liiga
hooajale

korda peakohtunikuna tegutsenud Veigo Juuse abi kohtunike
määramisel mängudele. Ago
Aprilli algul lõppesid 14.jär- Kliimson tunnistab, et esimejestikused Keila liiga korvpalli- sel mängupäeval olid pretenmeistrivõistlused. Sel hooajal sioonid õigustatud, kuna kohosales kokku 10 võistkonda, tuniku otsused mängu suhtes
lisaks Keilale ka Sauelt, Mõi- olid liialt ühepoolsed. Edaspidi
gult ja Padiselt. Kuigi mees- aga kohtunike töös probleeme
kondi oli ka väljaspool Keilat, ei nähtud.
Liigas esines ka negatiivon liiga korraldaja Ago Kliimsoni sõnul kõik tiimid seotud seid külgi. Näiteks ei peetud
Keilaga ja osalejatest vähemalt mängude kohta statistikat ja
ka koduleht lakkas töötamast.
pooled Keila elanikud.
Meistritiitli sai teist aas- Ago Kliimson: „Statsitika ja
tat järjest Glamox, teiseks jäi kodulehe pidamiseks on tarvis
Juurviljapõrgu ning pronks- nii aega kui raha, kuid kahjuks
medalile võitles end Scorpion. ei jätkunud selle tarvis lihtsalt
ressursse.“
Lisaks esi“Eriti tahaks välja tuua
nes mõni
Glamoxi liidrit Indrek
loobumisKelementi, kes on oma
võit,
mis
liiga
käemeeskonna süda ja hing
käigule just
ning kogu tiimi koos
kasuks ei
hoiab.”
tule. „Eelarveliselt
Ago Kliimsoni sõnul väärivad jäime miinustesse ning kui
kiitmist kõik etteotsa plat- järgmisel hooajal tuleb saaliseerunud meeskonnad hea üüri eest rohkem välja käia,
sportliku vaimu, positiivsuse, paneb see edasise liiga toimutiimide komplekteerimise ja mise küsimärgi alla.“ Mängiülesehituse eest, tänu millele jad ise aga tunnevad liiga vastu
võistkonnad toimisid hästi ja huvi - näiteks on 2 uut meeska edu saavutasid. „Eriti ta- konda avaldanud soovi järghaks välja tuua Glamoxi liidrit misel hooajal osaleda. KokkuIndrek Kelementi, kes on oma võttes on Ago Kliimson rahul,
meeskonna süda ja hing ning et liiga sel aastal toimus, ning
eriti õnnelik selle üle, et mänkogu tiimi koos hoiab.“
2008/2009 aasta hooajal gud viidi läbi Keila esindussaakasutati Keila liigas esimest lis tervisekeskuses.
KADI KROON

KROON@KEILA.EE

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus
„UUDISHIMU“
28. märts - 10. mai
Nahakunstnik Silvi Kalda juubelinäitus
Harjumaa muuseum
10.AASTAT KEILAS
1.– 30.aprill
Keila kultuurikeskus

teater
“TAPATÖÖ JUMAL” KURESSAARE TEATER
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.Keila kultuurikeskus
“KIHLUSPIDU” VANA-BASKINI TEATER
19. ja 20.mai kell 19:00 Pilet:
125.- / 150.Keila kultuurikeskus

kontsert
KEILA MUUSIKAKOOLI
KEVADKONTSERT
30.aprill kell 18.00
Keila kultuurikeskus

Palju õnne!

KEILA LINNA SÜNNIPÄEVA
KONTSERT
1.mail kell 17.00
Antakse üle teenetemärgid.
Keila Miikaeli kirikus

TASUTA RIIDED
29.aprill kell 10.00 – 14.00
Kasutatud riided nii lastele kui
täiskasvanutele.
Keila sotsiaalkeskus

KEILA ALGKOOLI KEVADKONTSERT
5.ja 6.mai kell 18.00
Keila kultuurikeskus

MTÜ LEKTOORIUM KEILA
KLUBI AVAÜRITUS.
29.aprillil kell 18:30
Kokkusaamise keskkonda
loob mängufilm “Rahumeelne
sõdalane” Lisainfo
www.lektoorium.ee
Keila tervisekeskus

sport
“KÕIK ON TROIS“
23. aprill – mai
Näitus Harjumaa Muuseumi ja
SA Viimsi Muuseumid välitöödest Prangli saarel.
Harjumaa muuseum

JALGPALLI 4.LIIGA
26.aprill kell 11.00
Mängivad Tabasalu PK II ja
PSK Alexela.
Keila kunstmuruväljak
JALGPALLI 3.LIIGA
26.aprill kell 17.00
Mängivad Keila JK M ja Kuusalu Rada
Keila kunstmuruväjak
JALGPALLI EESTI NOORTE
LIIGA
27.aprill kell 17.00
Mängivad Keila JK A ja SC Real
Keila kunstmuruväljak
KEILA HARRASTAJATE
LIIGA VÕRKPALLIS
25.aprill kell 10:00
Keila tervisekeskus

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

muud üritused
AUTOGA KEILAST CAPE
COASTI
27. aprill kell 18.00
Räägib Keila rännumees
Andres Sepp seiklustest teel
autoga Eestist Ghanasse.
Harjumaa Muuseum

			
			
			
Aeg mure ja leina kord
mälestust aeg võtta ei suuda.

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

ESINDUSKAUPLUS

MÜÜGIL PROTTEN
kevadkollektsioon 2009
PLUUSID, TOPID, SEELIKUD,
PÜKSID, JAKID, MANTLID,
KINGAD, KOTID,
PESU, EHTED, LÕHNAD
OLETE OODATUD!

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

Bioküttega tegelev OÜ Raja KT
ostab 3-6 m küttepuid, saepinde,
raiejääke ja lehtpuuraiet.
Teostame vajadusel "giljotiiniga"
võsaraiet (kraavikaldad, teeääred,
põlluääred jne).
Hinnad kokkuleppel, tasumine
kiire ja garanteeritud!
Helista ja küsi lisa, ning teeme koostööd.
Tel. 514 9668 rajakt@hot.ee

Mälestavad

Mälestavad 100.sünni - aastapäeval pojad

90.sünniaastapäeval lesk, vend

laste ja lastelastega

Kuulutused
kinnisvara
Anda üürile 1.toaline keskküttega korter (29m2) Keilas. Otse
omanikult, Väga heas korras.
Korteri on möbleeritud, sees
pesumasin, külmkapp, tehtud
remont. Hind 1200.-.
Tel: 55675712.
Müüa või anda üürile 3-toaline korter Allika 1. Aknad vahetatud, värske remont vannitoas,
suur rõdu; hästi toimiv majaühistu. tel.56567527
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

Kõige paremad pakkumised!

KEVADINE HINNASULA KEILAS

• Müüa 3- toaline korter Vasara 1 • Hind: 790 000.Hea asukohaga huvitava planeeringuga korter - vahetuse võimalus.
Uus Maa ID: 13589
• Müüa 4-toaline korter Vasara 11 • Hind 890 000.Renoveeritud korter kohese sissekolimise võimalusega.
Uus Maa ID: 13729
• Müüa krunt Sopsu-Toomas • 31. maini ühe krundi hind alates 700 000.Terviseradade ääres koos kõikide kommunikatsioonidega.
Kõrghaljastusega krundid alates 1262- 1718 m². Uus Maa ID: 13058

Küsi lähemalt: Külli Friedrichson, tel: 5649 0753, e-mail: kylli.friedrichson@uusmaa.ee
Kõige paremad pakkumised!

25.04.1909 – 16.02.1980

ja lapsed peredega.

kogudus

Adventkoguduse piiblitund
25.aprill kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5

Eduard Tammis

Kustav
Virroja

KEVADLAAT
9. mai kell 8.00 - 16.00
Keilas tuula tee kiriku kõrval

Adventkoguduse
jumalateenistus
25.aprill kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31

Aastad lähevad mälestused jäävad

kaugemaks muudab, kuid

LEMMIKLOOMADE KIIBISTAMINE
3.mai kell 11:00 - 15:00
Kiibistamine maksab linnakodanikele 100 krooni.
Keila linnavalitsuse juures
parklas.
Info 621 77 46, 53 49 40 45

3. ülestõusmisaja pühapäev
26.aprill kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga.
Keila Miikaeli kogudus

Sündinud

27.03.2009 Tõnu Heinrich Loog
01.04.2009 Lysandra Michell Maimets
14.04.2009 Kaspar Salme

Müüa kivisüsi. Seisnud väljas
pleki all. Umbes 4m3 ehk 3 tonni. Ostja transport ja laadimine.
Hind soodne.Tel: 56670105

AS PROTTEN F.S.C.
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lepp (al. 400 kr/rm), kuiv kask ja
kuiv lepp 40 l võrgus (al. 30 kr/
võrk). Tel. 5033119, e-post: ruumimeeter3@hot.ee.

töö
Koduabiline (35a) tuleb ja
koristab teie kodu, maja. Kogemus ja kvaliteet. Tel: 55992301,
7100125.

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.
Teostame kodulinnas soodsalt fassaaditöid ja trepikoja remonti. OÜ Lepiku Ehitus. Tel: 51
91 08 65
Pehme mööbli katteriide vahetamine ning vajadusel polsterduse parandamine. Suur valik
näidiskangaid. Tel: 56382901
Veoteenus Volvo FL-6 kalluriga. Kasti maht 10 kuupmeetrit,
kandejõud 4,7t. Tel:5141903.
Valmistan mööblit, uksi,
aknaid. Hinnad soodsad. Tel:
6780010, 53087220
Pottsepp
ehitab-remondib
ahjusid, kaminaid, pliite, korstnaid. Pakun ka korstnapühkimisteenust. Vaata kodulehte http://
www.hot.ee/tanel12345/
Tanel 56 681 555
Toome
ehitusmaterjalid
objektile!
Pakume
kivivilla,
klaasvilla, penoplasti, kipsi- ja
tuuletõkkeplaate,
aurutõket,
terrassilaudu, ehituspuitu, vi-

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

muu
Maja tasuta soojaks! Ära
anda kivisüsi. Väikesed tükid,
palju puru. Umbes 4m3. Saaja transport ja laadimine. Tel:
56670105.
Hei laadale! 25.aprillil Keilas
kiriku juures. Tel: 56 60 40 30.
B-kat autojuhikursus Esimene info-kohtumine teisipäeval,
28. aprillil k.a. kell 17.00 Keilas,
Keskväljak 5 (II korrus). Info ja
registreerumine www.kaja.ee Tel
678 00 60 Kaja Koolitus.
C/CE-kat veoautojuhikursus
algus 5. mail kell 18:00 Kaja
Koolitus Keilas, Keskväljak 5 (II
korrus). Info ja registreerumine
www.kaja.ee Tel: 678 00 60 Kaja
Koolitus.
Mootorrattajuhi kursus. Esimene info- ja teooriatund teisipäeval, 28. aprillil k.a. kell 18.00
Keilas, Keskväljak 5 (II korrus).
Info ja registreerumine
www.kaja.ee tel 678 00 60
Kaja Koolitus.
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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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

Garderoobisüsteemidele
ja liugustele

Täpsem info

:

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

Telefon: 6709665 - www.avans.ee

1.mail kell 21.00
On tunda õhus romantikat!
Esineb ansambel

Paps ja Pojad
sissepääs 50.- kr
tel.6713399

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

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

99.90

25.90
43.30kr/kg

49.-

11.01- 13.01

