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Keila linna
teenetemärgi
saavad Veiko
Kaufmann ja
Elmar Õun
Keila Linnavolikogu määras
teisipäeval Keila linna teenetemärgi nr 22 Veiko Kaufmannile Keila linna veemajanduse
ülesehitamise eest ning teenetemärgi nr 23 Elmar Õunale
sõprussuhete loomise ja hoidmise eest Keila ja Nacka vahel.
Veiko Kaufmann on ASi
Keila Vesi juhataja. Väljavõte
taotlusest: „Veiko Kaufmann
töötab AS Keila Vesi juhatajana
alates 1997.aasta detsembrist.
Sellest ajast on ta aktiivselt ja
edukalt tegutsenud Keila linna
veemajanduse kaasajastamisega. Uute süsteemide väljaehitamisse ja olemasolevate
renoveerimisse on nende 12
aastaga investeeritud ca 130
miljonit krooni, millest ligi
90 miljonit moodustavad mitmesugused väljastpoolt Keilat
saadud abirahad. Kaufmanni
roll nende rahade saamisel on
olnud märkimisväärne. Projektide tulemusena on tagatud
Keila inimestele kvaliteetne
joogivesi. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga on käesolevaks
ajaks kaetud 99,9 % tiheasustusega alast, esimesena Eestis.
Välja on ehitatud ka keskonnanõuetele vastavad seadmed

uudis

reovee puhastamiseks, tagades
looduskeskkonna hoiu. Keila
linna vee-ja kanalisatsioonimajandus on Eestis üks eesrindlikuim. Veiko Kaufmanni osa
on selle tegevuse juures olnud
määrav.“
Veiko Kaufmanni kandidatuuri esitasid Tanel Mõistus,
Andrus Loog, Leino Mägi, Doris Matteus, Enno Fels ja Rein
Siim.
Elmar Õun on Keila-Nacka
sõprusseltsi esimees. Väljavõte taotlusest: „Elmar Õun on
oma tegevusega igati toetanud
Keila Gümnaasiumi õpilaste kultuurireise Stockholmi,
aastate jooksul andnud materiaalset abi, aidanud luua kontakte väliseestlastega. Eesti
taasiseseisvumise järgselt majanduslikult raskel perioodil
organiseeris ta humanitaarabi
toimetamist Keilasse.“ Elmar
Õuna esitasid Keila teenetemärgile Keila Gümnaasiumi
õpetajad Anu Matteus, Mairoos Kala ja Helen Tensbek.
Teenetemärk antakse üle
reedel, 1. mail kell 17.00 Keila
Miikaeli kirikus toimuval Keila
linna 71. sünnipäevale pühendatud kontserdil.

Keila lasteaed
Rukkilill sai
õnnistuse
Teisipäeval õnnistas Keila
Miikaeli koguduse õpetaja
Marek Roots Keila uusima
– Rukkilille lasteaia. Juba
eelmisel sügisel tööd
alustanud lasteaia lindi
lõikasis pidulikult läbi kultuuriminister Laine Jänes
ning Keila linnapea Tanel
Mõistus.
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Keila laululapsed
on edukad ka
Harjumaal
Eelmisel laupäeval Keila
Kultuurikeskuses toimunud konkursi Harjumaa
Laululaps 2009 finaalis
olid edukad Tiia Peenmaa,
Sille Krooni ning Anu Matteuse käe all laulvad ning
Keila koolides õppivad
lapsed.
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huvitav

Nädal Lõppes, teine algas

Alkohol on tarkade jook

Reedel on kevadpüha. Volber on tähtsuselt teine
suvine püha pärast jaanipäeva.. . püha, mil grillitakse ja nauditakse sooja ilma kangema kraami saatel.
Alkohol käib lahutamatult asja juurde. Alkohol,
mida eestlased miskipärast ei suuda mõistlikus koguses tarbida. Kas on teist riiki, kus tähtpäeval tuleb
alkoholi müük poolest päevast keelata? Prantslased
joovad veini toidu kõrvale, jaapanlased võtavad
pitsi saket, kui tervis halb on. Kui eestlane võtab,
siis ikka terve pudeli. Ning läheb seejärel linna
peale laiama ja istub autorooli. Mõtteainet pakub
ka asjaolu, et üks meediakanal on välja kuulutanud
fotokonkursi, kus valitakse Eesti suurimat peolooma. Mõelda vaid, kui palju uusi kandidaate konkurss
peale tulevat nädalavahetust saab.
Üks küsimus on see, kas mõistust saab inimestele käskude ja otsustega pähe panna. On arusaadav,
et keeluga püütakse kuidagi tarbimist ja sellega
kaasnevaid korrarikkumisi piirata. Kas eesmärk
saab täidetud? Võib kahelda - kindlasti on neid, kes
varuvad igaks juhuks veelgi suuremad kogused, kui
tegelikult juua kavatsetakse, varem valmis.
Hoopis teine küsimus on see, miks on sellist keeldu tarvis. Ääretult kahju, et see on vajalik.
Veidi mõtlemisainet kõigile, eriti aga lapsevanematele - ärge unustage laste käest alkoholi ära
võtta. Täiskasvanute eest hoolitseb maavanem,
kuid laste eest vastutavad siiski vanemad.

doris matteus
doris@keila.ee

Abituriendid jäid lõpukirjandi
teemadega rahule
Laupäeval,
25.aprillil kirjutasid
99 Keila Gümnaasiumi abiturienti
lõpukirjandit.
Hurmi Väljamäe, eesti keele
õpetaja:
Kirjanditeemad olid hästi sõnastatud. Kuna teemavaldkonnad on aastaid samad ja õpilastele ning õpetajatele teada,
hakatakse kirjandiks valmistuma juba 10.klassis. Iga õpilane
keskendub just talle sobivatele
valdkondadele, eksamiruumis
tuleb oma teema ära tunda.
Usun, et meie noored tulid
teema valimise ja kirjandi kirjutamisega toime.
Ivar Krustok, abiturient:
Valisin teema “Uue sajandi
väljakutsed”. Valik sai tehtud
kohe, kui kuulsin raadiost seda
teemat. Enne eksamit olin küll
natukene mures, aga päev enne
eksamit sai käidud eesti keele
õpetajaga rääkimas. Sellest oli
palju abi ja eksami hommikul
ei muretsenudki väga. Teemad
olid suhteliselt head, aga teemade lahtikirjutamine oli
minu arvates natukene eksitav,
sest teema kirjeldus oli liiga
lühike. Tean mitut inimest, kes
muretseb, kas ta ikka püsis

kirjanditeemad

Laupäeval kirjutasid ligi 13 000 noort
üle eesti lõpukirjandit.

“Loodan, et 12
aasta töö
kannab vilja ja
kirjand on
edukalt
sooritatud.”
teemas. Loodan, et 12 aasta
töö kannab vilja ja kirjand on
edukalt sooritatud.
Liisa Suba, abiturient:
Valisin kirjandi teemaks “Uue
sajandi väljakutsed”, sest tahtsin kirjutada Eestist. Teema oli
iseenesest lai ja andis vabaduse seda mitut moodi tõlgenda-

Foto: elmo riig/sakala

da. Mina käsitlesin eestlaste ja
eesti keele püsimajäämist. Teemasid kuulnud, olin mõnda
aega segaduses: häid teemasid
oli palju. Kuid kui lugesin pealkirju ise, sai mulle koheselt
selgeks, et esimene teema on
see, mida olen oodanud ja
lootnud. Ka proovikirjandis
kirjutasin Eestist ja Eesti tulevikust, seega sain mitmeid
proovikirjandi mõtteid ka riigikirjandis kasutada. Mulle
meeldis, et sel aastal olid kõik
teemad lahti seletatud. See andis pidepunktid kirjutajaile,
kellel ei tekkinud pingelises
olukorras ainsatki mõtet. Samas oli võimalus valida ka
mõni muu tõlgendus, mida
minagi kasutasin.

1. Uue sajandi
väljakutsed
2. Valgus ja varjud
inimhinges
3. Inimese elu on
lõpetamata jääv kool
(G.Keller)
4. Nüüdisaja
kirjandus - looming või
äri?
5. Loodus ei andesta vigu
6. Ajakirjandus vabadus ja vastutus
7. Mille poole
püüdlevad tänapäeva
noored
8. Kunst meenutab meile
igavesi väärtusi
9. Sündmused
muudavad inimest
(A. Dumas)
10. Pikk tee endani

Nädal piltides

Haridus ja kultuuriselts läte koristustalgud
toimusid muuseumi juures

Keila Kiwanis klubi (vasakul) ja fraktsioon
Tasakaal koristasid ühiselt jõeparki

Keila nädalaleht

Fotod: valdur vacht

Fotod: doris matteus

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

Ka Algkoolis toimusid koristustalgud.
Pildil 4b klassi õpilased koos õpetajaga

Fotod: erakogu

Konkursil Harjumaa laululaps 2009 olid
keilakad edukad. Pildil Roland Tamkivi

Fotod: doris matteus

vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Haapsalu maanteel paigaldati linna lipud
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

foto: kadi kroon

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada
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Keila uusim lasteaed sai õnnistuse

Teisipäeval, 28.aprillil õnnistas Keila
Miikaeli koguduse õpetaja Marek
Roots Keila uusima
– Rukkilille lasteaia.
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Lasteaia sisseõnnistamisel
osales lisaks Keila linna juhtidele kultuuriminister Laine
Jänes, kes koos Keila linnapea
Tanel Mõistuse ning tollal vaid
4aastase Ann Anetega ka 2007.
aasta 30.novembril lasteaiale
nurgakivi panid. Kohaletulnuile esinesid lapsed Katrin Man-

deli ja Margarita Rauni juhendamisel.
Eelmise aasta sügisel tööd
alustanud Lasteaias Rukkilill
töötab 6 rühma, kus käib 110
last. Enamiku lasteaiateenusest ostab Keila linn. Lasteaias
tegutsevad ka mitmed ringid,
teiste hulgas ka kokanduse
ring. Majas töötab ka erakool
Läte.
Rukkilille lasteaia avamine
vähendas hetkeks Keilas lasteaedadesse saamise järjekorra
pea olematuks, kuid nagu Keila linnapea Tanel Mõistus lasteaia avamisel märkis, on tänaseks
lasteaiajärjekorda
lisandunud sedavõrd palju pisikesi linnakodanikke, et sügi-

sel on taas oodata kohtade
puudujääki. „Lasteiakohtade
olemasolu tekitas kohe suurema nõudluse ning nagu ka ennustasime, on kohti taas puudu. Siiski on Keila linna
probleem enamuse ümberkaudsete omavalitsustega võrreldes väike.“
Lasteaia ehitamiseks ja pidamiseks lõi Keila linn erakapitaliga koostöös Keila Alushariduse Osaühingu. Lasteaed
tegutseb eraõiguslikul alusel.
Hoone projekteerisid Archiland OÜ arhitektid Tiiu Sepmann ja Andra Jansen, ehitas
AS Viskar. Ehitus maksis ilma
käibemaksuta ligikaudu 54
miljonit krooni, millele lisandus sisustuse maksumus.

Foto: valdur vacht

Marek Roots õnnistust andmas

Keila kogudused toetavad väärtuspõhist haridust

doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Pöördumisele on alla kirjutanud EELK Keila Miikaeli koguduse õpetaja Marek Roots,
Keila Baptistikoguduse juhatuse liige Aare Tingas, Eesti
Metodisti Kiriku Keila koguduse pastor Viktor Batšinski
ning Eesti Adventkoguduse
Keila grupi pastor Rein Käsk.

Ühise pöördumise mõte sai
Marek Rootsi sõnul alguse oktoobris toimunud oikumeenilisel kohtumisel: „Keila Hariduse Sihtasutuse parima kooli
manifestis väljendatud mure
väärtuste kriisist meie ühiskonnas julgustas kaasa mõtlema ja tekitas ideid. Keila linnas
elavad kristlased on ju üks osa
meie kodanikkonnast, kes osalevad võrdväärselt teistega kõi-

gis ühiskonna protsessides –
rõõmudes
ja
muredes.
Leidsime ühiselt, et on sobiv
aeg väljendada toetust religiooniõpetusele uue kooli õppekavas.“
Religiooniõpetusest rääkides ei ole Marek Rootsi sõnul
alust karta kiriku varjatud invasiooni koolidesse. „Religiooniõpetus käsitleb kõiki maailmareligioone. Isiklikult pean
religiooniõpetuse puhul tähtsaimaks seda, et õpilasele antakse võimalus näha maailma
ja iseennast teistsugusest perspektiivist.
Religiooniõpetus aitab kujundada terviklikumat inimest,
kes tuleb ümbritsevaga paremini toime.“

kommentaar
Keila Hariduse Sihtasutuse juhatuse liige Heiti Pakk:
Suur rõõm on lugeda, et Keila kristlikud kogudused jagavad
meie manifestis väljendatud arusaamu väärtuste kesksest kohast hariduses.
Kirikul on Eesti hariduselu ajaloos olnud ülitähtis roll, seepärast
on meil eriti hea meel koostööpakkumise üle. Tõlgendame seda
vastusena meie manifestis haridustöötajatele esitatud üleskutsele koolihariduse sisu ja vormi üle arutada. Praegu elab Eesti
haridussüsteem uue õppekava ootuses. Miks mitte seda ootuse
aega kasutada selleks, et üheskoos arutada usu- või religiooniõpetuse rolli üle Keila Kooli õppe- ja kasvatustöös? Loodame
pärast tormilist eksamite perioodi kirikute esindajatega kohtuda ja mõelda selle üle, millised võiksid olla meie ühised väärtused ning kuidas tuua need kooliellu. Mitte pelgalt ühe eraldi
õppeainena tunniplaanis, vaid suunanäitajatena teistes ainetes
(näiteks inimeseõpetuses, ajaloos, kirjanduses, kunstiõpetuses,
bioloogias) ning kogu koolielu korraldamisel.
Kirik ja kool on liiga kaua üksteisest eemal olnud. On aeg taas
alustada dialoogi leppides kokku ühistes väärtustes ning rõõmustades erinevuste üle.
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Keila Algkooli laste peamiseks huvialaks on sport ja muusika

Nii selgus möödunud nädalal Keila Algkooli poolt korraldatud konverentsil „Meie
laste huvialad“. Kodulookonverentsi peeti
sel aastal juba 15.korda.
HELIN VAHER
KEHA

Kodulookonverentsi
eesmärk on tuua vaheldust igapäevasesse kooliellu, andes
lastele võimaluse avardada
oma silmaringi teemadel, mida
kooliõpikutest ei leia. „Uurimustöö ettevalmistamine annab oskused koostööks, õpetab
kogutud teadmised kirja panema ning ette kandma,“ ütles
Keila Algkooli direktori kohusetäitja Riina Kink. „Samuti
annab see võimaluse arendada
esinemisoskust ja erinevate arvutiprogrammide kasutamist,“
lisas Kink.
Kodulookonverentsil esitasid kõik klassid kokkuvõtte
oma klassikaaslaste hobidest
ja harrastustest. Ettekanded

olid väga asjalikud – statistilisi
näitajaid esitati diagrammidena ning illustratsiooniks kasutati erinevaid fotosid ja joonistusi. Lapsed esinesid väga
enesekindlalt, mis lubas aimata, et ettevalmistus konverentsiks oli nii õpilaste kui ka õpetajate poolt väga põhjalik.
Laste uurimustest tuli välja,
et huvialade ring, millega lapsed tegelevad, on väga lai: erinevad spordialad, muusika,
kunstiring, näitering, peotants,
inglise keel, ratsutamine, käsitööring, krossi sõit, tänavatants, malering, mudellennundus jne. Kõige enam on
algkooli lapsed hõivatud siiski
erinevate spordialade harrastamisega ja muusikaga.
6.klassi lapsed uurisid ka
õpetajate harrastusi. Ettekan-

huvitav

Mida uut said
konverentsilt
teada
Liis, 5A:
Minu jaoks oli lihtsalt põnev kuulata, millega teised lapsed oma vabal ajal
tegelevad. Samas sain ka
enda jaoks uusi huvialasid teda.

Kai-Riin, 6B:
Birgitile (5A), Liisile (6B), Kai-Riinile
(6B) ja Annabelile (4A) jättis konverents hea mulje
dest selgus, et õpetajate jaoks
on kõige meeldivam ajaveetmise vorm looduses sportimine, matkamine või näiteks aiatöödega tegelemine. Lastele
oli suureks üllatuseks, et nende kooli direktor Riina Kink
armastab kevadest sügiseni tegeleda orienteerumisega.
Traditsiooniliselt olid Keila
Algkooli kodulookonverentsile
tulnud oma ettekannetega lap-

Lühidalt
Keila lapsed olid
edukad

uudis

Keila kristlikud kogudused esitasid Keila Hariduse Sihtasutusele pöördumise,
milles avaldavad oma toetust sihtasutuse
tegevusele ja parima kooli manifestis esitatud arusaamale väärtuspõhisest haridusest ning teevad ettepaneku religiooniõpetuse siseviimiseks kooli õppekavva.
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sed kahest sõpruskoolist: Rakverest ja Haapsalust. Konverentsi
lõpus
sai
sõna
lapsevanem Priit Koppel, kelle
huvialaks on nätsupaberite kogumine. Tänaseks juba umbes
3000 nätsupaberit kogunud
Priit Koppel rääkis, kust on
tema hobi alguse saanud ning
miks see talle siiani rõõmu valmistab.
Konverentsipäevale
pani punkti tordisöömine.

Mulle meeldis see, et ka
teised koolid meie konverentsist osa võtsid. Minu
jaoks oli see üllatuseks,
et ka suured inimesed
nätsupabereid koguvad.

Liisi, 6B:
Minu jaoks oli huvitav
teada saada, et õpetajatel
on ka erinevad hobid ja et
nad tegelevad nii paljude
erinevate asjadega.

Harjumaa Laululaps 2009
finaalis võitsid Keila laululapsed
oma vanuseklassis ühe esimese, ühe teise ja kaks kolmandat
kohta.
Laupäeval, 25.aprillil Keila
Kultuurikeskuses
toimunud
konkursi Harjumaa Laululaps
2009 finaalis võitis 10-12 aastaste vanusegrupis esikoha
õpetaja Tiia Peenmaa õpilane
Liisi Promet.
Anu Matteuse õpilane Aivar
Uuk sai samas grupis II koha.
Kolmanda koha saavutasid 5-6
aastaste vanusegrupis Frank
Karjus (õpetaja Sille Kroon)
ja 7-9 aastaste vanusegrupis
Roland Tamkivi (õpetaja Anu
Matteus ).
Keilat esindanud lapsed on
Keila Algkooli õpilased, Frank
Karjus SOS H.Gmeineri koolist.

AS Harju Elekter
plaanib
aktsiaemissiooni
23. aprillil toimunud ASi Harju Elekter aktsionäride korraline
üldkoosolek kinnitas ettevõtte
2008.a.majandusaasta
aruanne, mille kohaselt AS Harju
Elekter konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2008.a. on
601 987 tuhat krooni, müügitulud 871 610 tuhat krooni ning
aruandeaasta puhaskasum 38
551 tuhat krooni.
Samuti kinnitas üldkoosolek
juhatuse ettepaneku maksta
dividende 1 kroon aktsia kohta
ning otsustas planeerida 2012.
aastal läbi viia ASi Harju Elekter
suunatud aktsiaemissioon (aktsiakapitali suurendamise), mille eesmärgiks on ASiga Harju
Elekter samasse kontserni kuuluvate äriühingute juhtorganite
liikmete ja töötajate ning ASi
Harju Elekter sidusäriühingute
juhatuse liikmete kaasamine
ASi Harju Elekter aktsionärideks, motiveerimaks nimetatud isikuid tegutsema ASi Harju
Elekter parema majandustulemuse saamise nimel.
Üldkoosolekust võttis osa
100 aktsionäri ja nende volitatud esindajat, kes olid esindatud kokku 10 376 936 häälega,
mis moodustab häälte üldarvust 61,77%.

Registreeriti 4
turvavööta sõitmist
22.aprilli pärastlõunal Keila
linnas toimunud politseioperatsiooni käigus pöörati eraldi tähelepanu turvavöö kasutamisele. Avastati 12 rikkumist, neist
oli 4 turvavarustusega seotud.
Sõidukites turvavarustust
hakatud kasutama varasemast
enam, kuid parandamisruumi
veel on, kinnitab Keila Konstaablijaoskonna juht Madis
Melzar.
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Tähepargi tarbeks istutatakse 89 uut puud
valdur vacht
VVACHT@KEILA.EE

Keila Keskpargi heakorrastamise projekti järgi kavatsetakse tulevasse Täheparki istutada lähitulevikus 50 okas- ja
39 lehtpuud, lisaks üle 2000
põõsa. Valmistamaks istutustandrit ette, kõrvaldatakse
mai esimestel nädalatel sanitaarraide käigus 39 puud.
Sanitaarraidega kadumisele
määratud puudest on enamus
kuivanud saared, jalakad, toomingad ja üks kuivanud kuusk.
Kujundusraide korras likvideeritakse kaks paplit. Planeeritud päikesekellale vajaliku valguse tagamiseks kõrvaldatakse
2 suurt saarepuud kastaniallee
kalmistupoolsest otsast.
OÜ Lootusprojekti Keskpargi heakorrastamise ehitusprojekti osana valminud haljastuskava järgi istutatakse kokku
89 uut 120 – 220 cm kõrgust
puud. Istutatavate puude nimekiri on kirev: serbia kuusk (14
puud), vaher (10), must kuusk
(9), ebatsuuga (8), läiklehine
pärn (7), lehis, sahhalini pihlakas (kumbagi 5), ida kuusk

(4), siberi seederemänd, hall
nulg, siberi nulg, lääne pärn,
püramiidtamm,
hõbevaher,
õunapuu ( kõiki 3) ning kaks
musta mändi ja leinakaske.
Okaspõõsaid on istutuskavas
veelgi kirevamalt: 287 erinevat
liiki jugapuid ja kadakaid ning
17-st erinevast liigist 889 lehtpõõsast. Lisaks veel tuhatkond
pargi- ja 4 roniroosi.
Projektiga on planeeritud
alad tuhandete püsi-, sibul- ja

Освящение
нового
детсада «Руккилилль»
Во вторник, 28 апреля,
прошла церемония освящения новейшего детского сада «Руккилилль», которую провел пастор
прихода
Михклиской
церкви М.Роотс. (стр. 3)

suvelillede istutamiseks ning
ligikaudu 2,5 hektari muruala
korrastamiseks.
Raietöödega loodetakse valmis saada enne 16. maid, mil
on kavas Muinsuskaitse Ümarlaua korraldatavad talgud, millest oodatakse osa võtma ka
linnaelanikke.
Oma sõna osalemiseks on
andnud linnavolikogu reformierakonna fraktsioon ja linnavalitsus.

Eraldi tunnustatakse koolitussõbralikumat omavalitsust.
Eelmisel aastal hinnati kõrgelt
Vinni valda.
Kandidaate ootame hiljemalt 15. juuniks 2009 kirjalikult ETKA Andrase aadressil
Valge tänav 10, Tallinn, 11413.
Taotlusvormi leiab www.andras.ee ning kandidaadi võib
esitada ka elektrooniliselt.
Lisainfo: andras@andras.ee
või 6211 671.
INFORMATSIOONI ÕPPIMISVÕIMALUSTE KOHTA LEIAB:
1. Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt www.
hm.ee rubriigist „Õppijale”
(täiskasvanute
gümnaasiumis ja üldhariduskooli juures
avatud õhtused või kaugõppe
osakonnad ning kutseõppeasutuse või kõrgkooli tasemekoolitused).
2. Kutseõppeasutuse või

kõrgkooli täiskasvanute koolituse osakonnas on võimalik
osaleda erinevatel kursustel,
info õppeasutuse koduleheküljelt ja www.hm.ee/tasutakursused.
3. Vabahariduslikus koolituskeskuses (rahvaülikool,
rahvakool, huvialakool) on samuti võimalik osaleda erinevatel kursustel.
Info: www.vabaharidus.ee
ja koolituskeskuste kodulehekülgedelt.

KUULA JA LOE:
• Vikerraadios on igal reedel
kl 10–11 saade täiskasvanuharidusest
• Raadio 4 eetris on igal teisipäeval kl 11.10–11.30 saade
„Ainult täiskasvanutele”
•
Ilmunud
on
ajakirja
„Õpitrepp” esimene number.
Lugeda ja kommenteerida saab
seda www.andras.ee ning paberkandjal on „Õpitrepp” olemas kohalikus raamatukogus
ja omavalitsuses.

Hooli oma lemmikust!

Keila linnavalitsus korraldab koostöös Loomade Hoiupaigaga
lemmikloomade kiipimise.
Kiibistamine toimub pühapäeval, 3.mai kell 11.00-15.00
linnavalitsuse parklas soodushinnaga100 krooni.
Loomaomanikul tuleb kaasa võtta ID-kaart või juhiluba. Loomad registreeritakse lemmikloomade registrisse, selleks oleks
hea lisaks looma nimele teada ka tema sünniaega.
Info 621 77 46, 53 49 40 45

Krimiuudised
g4s

1911

19. aprillil kell 21.45 viibis
jaama platsil 8-10liikmeline
seltskond, kes tarvitas alkoholi. Tehti kaks hoiatust, mille
peale seltskond siirdus teise
poole raudteed. Seal tarvitasid
nad alkoholi edasi ja lärmasid. Informeeriti politseid, aga
politsei oli hõivatud ja tulla ei
saanud. Ekipaaž jälgis neid veel
mõne hetke. Seltskond muutus
rahulikuks ja läks minema.
24. aprillil kell 13.40 - Vasara
2 maja elanik helistas ja teavi-

Сегодня в номере

Знак за заслуги перед
городом
Во вторник на заседании
городского
собрания
были утверждены кандидаты на получения знака
за особые заслуги перед
городом. Знаки будут вручены 1 мая в 17.00 на концерте, посвященном дню
рождения города. Концерт состоится в Михклиской церкви. (стр. 1)

Tähelepanu, õpime!
Juba üle kümne aasta ärgitab Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras
leidma tublisid inimesi ja esitama neid aasta õppija tiitlile.
Suure tõenäosusega ärgitab
ja julgustab õppija õppimise
teed ette võtma ka oma tuttavaid. Seda kasulikkust ei tohi
jätta märkamata ja tunnustamata! Andras kutsub nendest
inimestest teada andma, et sellised lood jõuaksid avalikkuseni ning nende kangelasi saaks
ühiskonda antud panuse eest
tänada.
Tähele tuleks panna ka
inimesi, kelle töö on õppijaid
aidata ja suunata. Nad on koolitajad.
Andras ootab teateid ka
nendest organisatsioonidest,
kellele on esmatähtis töötajate
arendamine. 2008. aasta koolitussõbralikuma organisatsiooni tiitli pälvis A-Selver AS.

venekeelne veerg

tas, et maja ees olevast autost
tuleb valju muusikat. Ekipaaži
liige tegi kodanikule märkuse
ja peale seda keerati muusika
vaiksemaks.
25. aprillil kell 01.10
Pikali oli lükatud Tallinna mnt.
14 juures olev reklaamtahvel.
Tõsteti püsti tagasi.
25. aprillil kell 02.05 – Uuel
tänaval oli keegi pikali lükanud
ajutise liiklusmärgi. Tõsteti püsti tagasi.
25. aprillil kell 08.31 - Teavitati, et koolimaja teisel korruse
koridoris on 2 katkist akent.
Akendel oli ainult välimine

klaas katki. Politsei käis kohal ja
fikseeris asja ära.
25. aprillil kell 23.23
Keskpargis
pingil magas
naisterahvas. Aeti üles ja saadeti koju ära.
26. aprillil kell 01.53
PKC territooriumi turvatöötaja
teatas, et metallijäätmete konteineri juures viibisid võõrad isikud. Ekipaaži kohale saabudes
olid vargad juba lahkunud ja
kedagi tabada ei õnnestunud.
26. aprillil kell 11.20 – Lasteaia Vikerkaar mänguväljakul oli
lõhutud üks mänguatraktsioon.
Kohal käis politsei ja vahejuh-

tum registreeriti.
26. aprillil kell 20.45 - Ekipaaži teavitati alkoholi tarbivatest ja rahurikkuvatest isikutest
Põhja 10. Ekipaaži nähes läks
seltskond laiali, joomist ekipaaži töötaja ei näinud.
26. aprillil kell 21.15 - Häirele
sõitev patrull märkas pargis alkoholi tarbivat seltskonda ning
teavitas toimuvast politseid.
Lõpptulemus ei ole teada.
26. aprillil kell 20.30 - Haapsalu mnt. 57A
juures tee
ääres istus alkoholijoobes isik,
kes ei suutnud ise enam liikuda.
Kodanik anti politsei hoole alla.

АО «Харью Электер»
планирует
эмиссию
своих акций
На состоявшемся 23 апреля очередном собрании
акционеров был утвержден годовой финансовый
отчет. Было принято решение о выплате дивидендов акционерам (1
крона на акцию), также
было решено в 2012 году
провести эмиссию (увеличение) акционерного капитала. (стр. 3)
Чипы для домашних
животных
В воскресенье в сотрудничестве с приютом для домашних животных мэрия
организует возможность
поставить чип домашним
животным. Акция будет
проводиться на автостоянке перед мэрией. Стоимость операции вместе с
регистрацией 100 крон.
Владельцам
животных
иметь с собой документ,
удостоверяющий
личность. Дополнительная
информация по телефонам 621 77 46, 53 49 40 45.
(стр. 4)
Книги для благотворительной ярмарки!
3 мая в Кейласком центре
культуры пройдет благотворительная
книжная
ярмарка. На этой неделе
происходит сбор книг для
ярмарки. Книги можно
приносить в центр культуры с 27-го по 30-е апреля с 9.00 до 18.00, и 2-го
мая – с 12.00 до 14.00. У
многих дома есть книги,
которые давно просто так
занимают место на книжных полках. Благотвори-

тельная книжная ярмарка
– замечательная возможность найти книгам новых
читателей! (стр. 6)
Песенный конкурс
На состоявшемся уездном
отборочном туре песенного конкурса «Harjumaa
laululaps 2009» в финал
прошло четыре юных исполнителя из Кейла. Всего в отборочном туре приняло участие 160 человек.
(стр. 3)
Возрождаем
Кейлаское природоохранное
общество!
Этой весной решено вдохнуть новую жизнь в городское природоохранное
общество. Следующее собрание состоится в середине мая. Желающим
принять участие просьба
зарегистрироваться
по
телефону 52 252 30 либо
по
адресу
randes1@
hotmail.com. (стр. 5)
Посадка деревьев
В центральном городском
парке в процессе его реконструкции предполагается посадить 50 хвойных
и 39 лиственных деревьев,
а также 2000 кустов. (стр.
4)
Выборы в Европарламент
С 4-го по 7-е июня будут
проходить выборы в Европарламент. В Эстонии
день выборов – 7 июня.
Эстония имеет в Европарламенте 6 депутатских
мандатов. Срок работы
депутата – 5 лет. (стр. 5)
Новый хор
В начале апреля Леэна
Валенд решила провести
небольшое исследование
в городском форуме. Она
решила таким образом
выяснить, есть в Кейла
люди, которые интересуются хоровой музыкой и
хотели бы петь в хоре. И
уже спустя две недели в
центре культуры собралась группа из двух десятков человек, которые хотят заниматься хоровым
пением. Сейчас уже в новом хоре порядка 30
участников, среди которых не только горожане,
но еще и жители соседних
волостей.
Хор будет собираться
один раз в неделю, по
вторникам в 19.15. в центре культуры. (стр. 6)
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Mida on valijal vaja teada
Euroopa Parlamendi valimistest
Euroopa Parlamendi valimised toimuvad
4.-7. juunil 2009. Iga liikmesriik otsustab
ise valimiste toimumise päeva nimetatud
ajavahemikus. Hääletustulemused selguvad siis, kui viimane valimisjaoskond pühapäeva, 7. juuni õhtul suletakse.
www.vvk.ee

Eestis on valimispäev 7.
juuni. Valimised toimuvad suletud nimekirjade alusel, mis
tähendab, et hääli saab anda
valimistel osalevatele erakondadele ja üksikkandidaatidele
ning nimekirjas osutuvad valituks selle eesotsas olijad.
2004. aastal toimunud
eelmistel valimistel kandideeris Euroopa Parlamenti
95 inimest, valituks osutusid
sotsiaaldemokraat
Toomas
Hendrik Ilves, tema erakonnakaaslased Marianne Mikko
ja Ivari Padar, Isamaa ja Res
Publica Liitu kuuluv Tunne
Kelam, keskerakondlane Siiri
Oviir ja Reformierakonda kuuluv Toomas Savi. Praegu kuuluvad europarlamenti Padari ja
Ilvese asemel Andres Tarand ja
Katrin Saks.
Keda valitakse?
Eestist valitakse kuus Euroopa
Parlamendi liiget ametiajaga
viis aastat.
Kes võivad Euroopa Parlamendi valimistel hääletada?
Hääletamisõigus on Eesti kodanikul, kes on valimispäevaks
saanud 18-aastaseks. Hääleõiguslik ei ole isik, kes on kohtu
poolt tunnistatud teovõimetuks või kes on kohtu poolt
süüdi mõistetud ja kannab karistust kinnipidamiskohas.
Hääletamisõigus on ka Eesti kodakondsust mitteomaval
Euroopa Liidu kodanikul:
1) kes on valimispäevaks saanud 18-aastaseks;
2) kelle püsiv elukoht on Eestis, see tähendab tema elukoha aadressiandmed on kantud
Eesti rahvastikuregistrisse;
3) kellelt tema päritoluriigis ei
ole hääletamisõigust ära võetud.
Kas valimisteks on vaja end
registreerida?
Hääletamisel osalemiseks end
registreerida ei ole vaja. Selleks, et tagada valimiste ühetaolisus - so igal valijal on üks
hääl - koostatakse valijate ni-

mekirjad. Valijate nimekirjad
koostatakse Eesti rahvastikuregistri 8. mai seisuga. Pärast
seda kuupäeva registriandmetes muudatusi ei tehta ja valija
kantakse valijate nimekirja selle aadressi alusel, mis oli märgitud registrisse 8. mail.
Hiljemalt 18. maiks saadetakse igale valijale valijakaart,
mis kinnitab registris olemist.
Valijakaart on informatiivse
sisuga, seda ei ole vaja valimisjaoskonda kaasa võtta.
Igaüks saab enda kohta valijate nimekirja kantud andmeid
kontrollida kodanikuportaalist
https://www.eesti.ee.
Valijakaart on võimalik tellida ka elektrooniliselt. Seda
saab teha kodanikuportaali
https://www.eesti.ee/ kaudu.
Valijakaart saadetakse isiku @
eesti.ee elektronposti aadressile (eelnevalt peab @eesti.ee
aadress olema suunatud oma
kasutatavale e-posti aadressile). Tellimus jääb kehtima ka
kõikideks järgmisteks valimisteks.
Mida teha, kui valijakaart ei
ole saabunud või on selles
vigu?
Kui Te pole 23. maiks valijakaarti saanud või sellele kantud
andmetes on vigu, pöörduge
selgituse saamiseks elukohajärgse valla- või linnasekretäri
poole.
Millal ja kus saab hääletada?
Hääletada saab elukohajärgses
valimisjaoskonnas valimispäeval 7. juunil kell 9.00-20.00.
Eelhääletamine toimub 1.3. juunil kõigis valimisjaoskondades kell 12.00 - 20.00.
Lisaks on võimalik alates
28. mai kella 12.00 kuni 3. juuni kella 20.00 hääletada elektrooniliselt veebilehel http://
www.valimised.ee.
Eelhääletamise ajal saab
hääletada ka väljaspool oma
elukohajärgset
valimisjaoskonda.
Kui Te terviseseisundi või
mõne muu mõjuva põhjuse
tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonnas, võite esitada kir-

jaliku taotluse kodus hääletamiseks. Taotlust saab esitada
kuni valimispäeva kella 16.00ni kas jaoskonnakomisjonile
või valla- või linnavalitsusele.
Kodus hääletamist korraldatakse vaid valimispäeval
7.juunil.
Kui Te ei saa terviseseisundi
või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada oma elukohajärgses valimisjaoskonnas,
võite taotleda hääletamist oma
asukohas. Asukohas saab hääletada näiteks juhul, kui valija
on valimiste ajal haiglas, mis ei
asu tema elukohajärgse jaoskonna territooriumil. Taotlust
saab esitada kuni 3. juuni kella
16.00-ni kas jaoskonnakomisjonile või valla või linnavalitsusele (Tallinnas linnaosavalitsusele).
Asukohas hääletamine toimub eelhääletamise ajal, s.o
1-3. juunil.
Kas välisriigis saab hääletada?
Välisriigis on õigus hääletada
igal alaliselt välisriigis elaval
või ajutiselt välisriigis viibival
Eesti kodanikul. Välisriigis
hääletamise viivad läbi Eesti
välisesindused.
Valija hääletab kirja teel või
vahetult Eesti välisesinduses,
kus toimub hääletamine vähemalt 2 päeval ajavahemikus
23. mai- 28. mai.
Kuidas selgub see, kes saab
Euroopa Parlamendi liikmeks?
Valimistulemused
tehakse
kindlaks proportsionaalsuse
põhimõtte alusel. Mandaadid
jaotatakse vastavalt erakondadele ja üksikkandidaadile antud häälte koguarvule.
Erakonna nimekirjas saab
mandaadi kandidaat, kes on
eelreastatud nimekirjas eespool.
Mida rohkem on erakonnal
võrreldes teiste erakondega
kokku hääli, seda suurem on
tema võimalus saada üks või
rohkem kohti Euroopa Parlamendis.
Kui mandaadi saanud kandidaat loobub mandaadist, läheb Euroopa Parlamenti tema
asemel asendusliige. Asendusliikmeks on esimene valimata
jäänud kandidaat mandaadist
loobunud isikuga samas nimekirjas kandideerinute hulgast
ehk siis järgmine kandidaat
sellest nimekirjast.
- elektrooniline
hääletamine
- jaoskonnas
hääletamine
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Lühidalt
Taasasutame Keila
Looduskaitse seltsi
Sel kevadel saab uue hoo sisse
Keila Looduskaitse Selts. Tulime uuesti kokku 22. aprillil Keilas ning võtsime eesmärgiks,
et mai lõpus on organisatsioon
taaskäivitatud.
Kuna Keila selts alustas tegevust juba 1970. aastal, ootame
kõikide endiste liikmete aktiivset osavõttu. Kui huvilisi saab
kokku piisavalt, on võimalik läbi
viia juba esimene taasasutamise koosolek. Sellega seoses on
kõik inimesed, kes tunnevad, et
antud teema neile huvi pakub,
oodatud ennast koosolekule
registreerima (telefon 52 252
30, e-post randes1@hotmail.
com). Koosolek toimub maikuu
keskel, kuid täpne kuupäev on
esialgu lahtine.
Tarmo Randes

Teeme ära 2009
mõttekoda ka Keilas

Euroopa Parlamendi hoone Brüsselis
kandidaadid
Vene Erakond Eestis
Stanislav Tšerepanov, Genadi Afanassjev, Lev Tolstoi,
Oksana Bugaitšuk, Sergei
Aunpuu, Aleksandr Belanov
Põllumeeste Kogu
Mart-Olav Niklus, Kalju
Mätik
Eestimaa Rahvaliit
Anto Liivat, Karel Rüütli, Jekaterina Golubtsova, Aivar
Soop, Ulrika Hurt, Juhan
Särgava, Kuno Erkmann,
Olav Hoop, Janek Nelson,
Monika Kuzmina, Lauri Läänemets, Kajar Lember
Eesti Keskerakond
Edgar Savisaar, Siiri Oviir, Vilja Savisaar, Jüri Ratas, Vladimir Velman, Enn Eesmaa,
Kadri Simson, Jaak Aab, Marika Tuus, Evelyn Sepp, Aadu
Must, Mailis Reps

Eestimaa Ühendatud
Vasakpartei
Georgi Bõstrov, Vladimir Iljaševitš, Yury Mishin, Katrin
Sepp, Sergei Sergejev, Malle
Salupere
Erakond Eesti Kristlikud
Demokraadid
Peeter Võsu, Toivo Teekel,
Andres Toome
Sotsiaaldemokraatlik
Erakond
Ivari Padar, Katrin Saks, Marianne Mikko, Sven Mikser,
Eiki Nestor, Indrek Saar, Kadi
Pärnits, Hannes Rumm, Heljo Pikhof, Jüri Tamm, Randel
Länts, Mark Soosaar
Libertas Eesti Erakond
Jüri Heldur Estam, Jaanus
Glaase, Mati Kõrts, Kristjan
Pihus, Sean Thomas Donohoe, Jaan Laas

Erakond Isamaa ja
Res Publica Liit
Tunne-Väldo Kelam, Marko Mihkelson, Karoli Hindriks, Andres Herkel, Liisa-Ly
Pakosta, Svetlana Baltina,
Anna-Greta Tsahkna, Kadri
Kopli, Madis Kübar, Kaia Iva,
Peeter Tulviste, Ene Ergma

Erakond Eestimaa
Rohelised
Marek Strandberg, Peep
Mardiste, Valdur Lahtvee,
Ruth Tammeorg, Mikk Sarv,
Sirli Pehme, Agu Kivimägi,
Maret Merisaar, Ahto Oja,
Tõnu Trubetsky, Toomas
Trapido, Aleksei Lotman

Eesti Reformierakond
Kristiina Ojuland, Urmas
Paet, Igor Gräzin, Silver Meikar, Raivo Järvi, Mati Raidma,
Laine Jänes, Hannes Astok,
Urve Tiidus, Tõnis Kõiv, Rein
Lang, Kalev Kallemets

Üksikkandidaadid
Juri Žuravljov
Märt Õigus
Martin Helme
Indrek Tarand
Taira Aasa
Dimitri Klenski
Allikas: www.vvk.ee

Reedel, 1. mail kogunevad
inimesed üle Eesti, et oma mõtteid teistega arutada ning millegi ära tegemisele hoog sisse
anda. Üks mõttekodadest toimub ka Keilas, Keila haigla saalis. Mõttekoja vanem on Ilona
Laido ning teemadena on märgitud tervis, sport ja sisukas
vaba aeg, haridus ja elukestev
õpe, mobiilsus ja transport ning
kohalikud teemad. Registreerimislehel on välja pakutud esialgseteks aruteluküsimusteks
Keila haigla tulevik ja meditsiiniteenuse kättesaadavus, haridusreform ning Eesti koolide
tulevik Keila kontekstis, töötuse
kasv ja töökohtade loomine
ning ühistegevuse võimalused.
Kojavanema sõnul on eesmärgiks aga arutada erinevatel teemadel, mida kohaletulijad ise
välja pakuvad: „Mitte üks mõte
ei jää arutamata, kogu info läheb mõttetalgu mõttepanka ja
sealt edasi juba valitakse parimad, mida edasi arendada ja
teostada.“Mõttekodade uksed
tehakse mõtlejatele lahti kell
10 hommikul, mõttetööle eelneb veel lühike sissejuhatus
ja juhendid kojavanemalt ning
talgujuhilt. Lisainfo ning registreerimine: www.minueesti.ee.

Naastrehvide
kasutamise aeg saab
otsa
Alates reedest, 1. maist ei tohi
sõidukitel enam kasutada
naastrehve. Kehtiva määruse
järgi on naastrehvide kasutamine keelatud 1. maist 1. oktoobrini, naastudeta talverehvid ehk
lamellrehvid on Eestis lubatud
kogu aasta. Talverehvidega
sõitmine on Eestis kohustuslik 1.
detsembrist 1. märtsini. Politsei
võib pärast 1. maid naastrehve
kasutavaid sõidukijuhte karistada kuni 3000 krooni suuruse
trahviga. BNS
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Kandled helisemas
Harjumaa Muuseumis
helle suurlaht

ERAKOOL LÄTE KANDLEÕPETAJA

Kõik on trois

foto: kadi kroon

Esimesele kokkusaamisele tuli üle 20 lauluhuvilise

muusika

Keilasse on tekkimas uus
nooruslik laulukoor
kadi kroon

KROON@KEILA.EE

Aprilli alguses otsustas lauluhuviline Leena Valend Keila
linna internetifoorumist uurida, kas kodulinnas oleks inimesi, kes tunneks huvi kooris
laulmise vastu. Seda, et juba
kaks nädalat hiljem paarikümne pealine grupp põleva sooviga laulda kultuurimajas kokku
saab, ei osanud idee autor ettegi arvata.
Mõte uus koor luua tuli
Leenal tööl, kus kolleegidega
raadio saatel pidevalt lauluviis
üles võetakse. Kui aga töökaaslane naljaga käis välja idee
bänd luua, haaras Leena sõnasabast kinni. Leena: „Mõtlesin, et mis bändi, teeme parem
koori!“
Peale esimese koori loomise teate üles riputamist foorumisse hakkas pall veerema.
„Kui alguses tundsid huvi vaid
tuttavad, siis järsku hakkas
kirju tulema ka täiesti võõrastelt,“ ütles Leena. Peagi andis
nõusoleku koori juhendamiseks Tallinna Ülikooli segakoori kaasdirigendina tuntud
Paul-Johannes Purga ja kui

info lisati ka suhtlusportaali aastaid laulmisega tegelenud
Orkut, oli Leena kirjakast hu- ja viimased kokkupuuted nooviliste meilidest pungil.
tidega jäävad keskkooli aega.
Leena: „Jube tore, et inime- Paul Purga: „ Kooril on posed edastavad infot ja oli suur tensiaali, kuid samas ka arenüllatus, et nii positiivselt ja guruumi. On mitmeid ilusaid
vahvalt üleskutsele reageeriti. hääli, kuid need on koolitamaAsi liikus nii kiiresti, et järsku ta.“
tuli tõsiselt tegutsema hakaKoori koosseis ei ole veel
ta.“
lukus, nii et oodatud on kõik
Praeguseks küündib huvi- asjast tõeliselt huvitatud entuliste arv 30ni kellest enamus siastid.
on pärit Keilast, kuid ka näiVanuseline koosseis on plateks Laagrist, Viimsist, Vasa- neeritud 18-40 vahele, kuid
lemmast, Sauelt jne.
loomulikult ei heideta välja tuEelmisel nädalal esimest lihingelisi lauljaid, kelle vanus
korda kokku tulnud noorus- alla või üle nimetatu. Tõsist
lik
seltspuudust
kond
oli
tuntakse
“Mõtlesin, et mis
ühel nõul,
aga meesbändi, teeme parem
et
tõsist
häältest.
koori!“
koorilaulu
Paulviljeleda ei
Johannes
tahaks. Võib öelda, et populaa- Purga sõnul võivad kooriga
rne telesaade Laululahing on liituda kõik, kes viisi peavad
oma töö teinud, sest otsustati ja nooti tunnevad. Kuna aga
pigem lõbusa vahva noorusli- ka kohaletulnute seas oli iniku repertuaarivaliku kasuks. mesi, kes noodist suurt midagi
Loomulikult ei ütleks koor ära ei mäleta, arvas juhendaja, et
ka laulupeol osalemisest.
viib ükskord läbi kiirsolfedžo
Juhendaja
Paul-Johannes kursuse.
Purga tõdes peale esimest hääKoor hakkab kokku saama
leproovi, et tööd tuleb kõvasti teisipäeviti kell 19.15 Keila
teha. Enamus liikmeid ei ole kultuurikeskuses.

kultuur

Õige aeg viia raamatud
heategevuslikule laadale
keila kultuurikeskus

MTÜ Kultuurilaegas korraldab 3.mail Keila Kultuurikeskuses heategevusliku raamatulaada. Just praegu on aeg viia
raamatuid laadale müügiks.
Laadal müüdavate raamatute kogumine toimub 27.-30.
aprillil kell 9–18 ja 2.mail kell
12-14 Keila Kultuurikeskuses.

Info tel 6045 045 või e-post
marge@keila.ee.
Igaühel on kodus raamatuid, mis ammu läbi loetud ja
nüüd niisama riiulil seismas.
Raamatulaada
korraldajad
kutsuvad inimesi üles oma
raamaturiiuleid ja -kappe üle
vaatama, et aidata pikalt seisnud raamatutele leida uued
lugejad.
Heategevuslik raamatulaat

leiab aset 3. mail kell 10.00 –
15.00. Raamatuid müüakse
hinnavahemikus 1-10 krooni.
Raamatute müügist saadud
tulu läheb heategevuseks.
Saadud tuluga plaanitakse toetada Keila linna noort andekat
muusikut.
Esmaspäeva pealelõunaks
oli kirjavara toodud juba umbes 300kg.

Alates eelmisest neljapäevast on Harjumaa Muuseumis avatud uus näitus
“Kõik on trois“ Harjumaa
Muuseumi ja SA Viimsi Muuseumid välitöödest Prangli
saarel 2008. aasta suvel.
Näitusel saab näha valikut
välitööde käigus kogutust
– katkendeid intervjuudest
saare elanike ja suvitajatega, fotomaterjali ning kalapüügivarustust.
Kunagi ligi 500 elanikuga Prangli saarele on püsiasunikke jäänud vaid umbes 70. Sellest hoolimata on
saarel alles väga tugevad
kalapüügitraditsioonid
ja
vähesel määral oma murret. Nõukogude ajal kuulus
Prangli piiritsooni, mis tähendas saareelanike jaoks
suuri muutusi eluolus, kuid
Pranglile omane saare-identiteet on säilinud siiamaani.
Harjumaa
Muuseumi
välitööd toimusid 30. juunist kuni 6. juulini 2008.
Välitööde jooksul käidi läbi
Prangli 3 küla - Kelnase, Idaotsa ja Lääneotsa ning viidi
läbi intervjuusid nii Prangli
põliselanike kui suvitajatega, pildistati ja filmiti Prangli
praegust eluolu. Keskenduti
muutustele pärast nõukogude perioodi, eluolule nõukogude ajal, perepärimusele
ja Prangli murde eripäradele. Välitöödel osalesid Harjumaa Muuseumist Jaanika
Jaanits, Liisi Taimre ja Liisa
Põld, Tartu Ülikooli magistrandid Piret Koosa ja Marje
Ruisu ning Egle Jaomaa
Tallinna Ülikoolist. SA Viimsi
Muuseumid välitööde põhieesmärgiks oli muuseumi
esemelise kogu täiendamine kalapüügivarustusega.
Näituse koostasid Jaanika Jaanits, Liisa Põld ja Liisi
Taimre ning kujundas Kätlin
Janson. Välitööde läbiviimist ja näituse koostamist
toetas
Kultuuriministeerium programmist „Saarte
pärimuslik kultuurikeskkond
2008-2010“. Näitust saab
Harjumaa Muuseumis vaadata 14. juunini. Edasi eksponeeritakse väljapanekut
Pranglisaarte Muuseumis
18.06.-5.09. ja Rannarahva
Muuseumis Viimsis 7.09.30.10.
Harjumaa Muuseum
muuseum@hmk.ee

Ilusal päikesepaistelisel pühapäeval 19.aprillil täitus Harjumaa Muuseum kandlehelidest. Väikekannel, eesti vana
rahvapill, on jõudnud taas
inimeste kodudesse, et tuua
rõõmu muusikast ja tasakaalu
kiires elutempos. Kandlehelid
kostusid pillidelt, mida mängijad olid ehitanud oma kätega.
On hää meel pilli mängida ja
hää meel pilli meisterdada.
Juba teist korda toimus Läte
kooliperel pillimeisterdamise
kursus. Erakool Läte vanemad
meisterdasid lastele vana pillimeisterdamise traditsiooni
järgides ühest puupakust õõ-

nestatud väikekandled. Talvine
pillitegu sai alguse jaanuarikuu
lõpul ja õpetaja Toivo Toompuu muheda juhendamise all
valmis 12 kannelt. Kursuse
käigus rääkis kandle ajaloost
Helle Suurlaht, kes näitas ka
emadele-isadele kätte esimesed pillimäguvõtted. Väikekanneldel mängisid meie esivanemad oma hinge rõõmuks.
Nii on kirjutatud müütilises
kandletegemise laulus:
„Minu ella vennakene,
vii see kannel kamberiie,
sea sängi serva peale,
pane padja ääre peale ...

Pühapäeval võttis Harjumaa Muuseum meid lahkelt
vastu ja õnnistuse said kaasa

sport

nii tänastele peredele tehtud
kui ka esimesed sügisel kooliteed alustavate laste jaoks
valmistatud pillid. Koos lauldes ja pilli mängides vaatasime
tagasi kannelde valmimise ajale. Lugusid aitas ülesse korjata
jutuvestja Illika Lõhmus, kelle
lood lausa ise üles leidsid.
Emade-isade ja laste ühiselt mängitud kandlelood helisesid, liigutades kohaolijate
südameid. Erakool Läte kõigil lastel on koos igapäevaste
koolitundidega võimalus õppida kandlemängu ja saada osa
pärimuskultuuri
rikkustest.
Muusika, loovuse ja käeliste
oskuste teadlik arendamine
toetab lapsi ka teiste ainete
õppimisel, harjutab püsivust ja
kingib õnnestumise elamusi.

Esimese klassi kandlemängu
suurem ülesastumine toimus
kooli lahtiste uste päeval, 6.
märtsil.
Aitäh toredatele vanematele, kes oma igapäevaste toimetuste kõrval leidsid aega ja
tahtmist vana eesti rahvapilli
meisterdada. Lisaks oma pere
lastele pilli meisterdamisest
said valmis ka uued pillid koolile. Sellest seemnest võrsub
kooli pillipark.
Pärimuskursust „Igal ühel
oma pill“ toetasid Kohaliku
Omaalgatuse Programm ja
Harju Maavalitsus. Aitäh kena
koostöö eest – Padise Põhikool, Harjumaa Muuseum ja
MTÜ Talisman.

Pesapallurite uus plats
mängiti sisse
jaanus väljamäe

22. aprillil mängiti Eesti meistrivõistluste avamäng
pesapallis Keila uuel pesapalliväljakul Tammiku tee 17.
Võistluste piduliku avasöödu
tegi Keila linnapea Tanel Mõistus. Keila Pitbull`s kaotas Tallinna meeskonnale tasavägises
mängus 14-15, kuigi juhtisid
poole mängu ajal 11-3. Järgmine mäng on 6. mail algusega
18.00. Keila Pitbull`s mängib
Hummeriga.

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus
Püsinäitus „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
Harjumaa muuseum,
Linnuse tn. 9
Tel: 6781668, e-post:
muuseum@hmk.ee
„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
“KÕIK ON TROIS“
23. aprill – mai
Näitus Harjumaa Muuseumi ja
SA Viimsi Muuseumid välitöödest Prangli saarel 2008. aasta
suvel. Näitusel saab näha
valikut välitööde käigus kogutust – katkendeid intervjuudest
saare elanike ja suvitajatega,
fotomaterjali ning kalapüügivarustust.

teater
“TAPATÖÖ JUMAL” - KURESSAARE LINNATEATER
28.aprill kell 19.00 Pilet: 125.-/
100.Keila kultuurikeskus
“KUIDAS DRESSEERIDA
MEEST” - KOMÖÖDIATEATER
11. mai kell 19:00 Pilet: 110.- /
135.Mängib Merle Palmiste
Keila kultuurikeskus
“MEIE, MEHED” - RAKVERE
TEATER
15.mai kell 19:00 Pilet: 125.- /
110.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
KEILA LINNA SÜNNIPÄEVA
KONTSERT
1.mail kell 17.00
Keila linna 71. sünnipäevale
pühendatud kontsert, antakse
üle teenetemärgid.
Kirikule annetajatele on kontsert tasuta.
Keila Miikaeli kirikus
KEILA ALGKOOLI KEVADKONTSERT
5.ja 6.mai kell 18.00
Keila kultuurikeskus
KEILA LAULULAPS 2009
9. mai kell 12.00
Keila kultuurikeskus
KEILA LINNA POISTEKOORI
KEVADKONTSERT
14.mai kell 18:00
Keila kultuurikeskus

sport
EESTI NOORTE MEISTRIVÕISTLUSED JALGPALLIS
2.mai kell 12.00
Keila JK 01 - SC Bercy
Keila kunstmuruväljak
JALGPALLI IV LIIGA
3.mai kell 14.00
PSK Alexela - Eesti koondis
Keila kunstmuruväljak
EESTI NOORTE MEISTRIVÕISTLUSED JALGPALLIS
8.mai kell 17.00
Keila JK 95/96 - FCE Otepää
Keila kunstmuruväljak
KEILA MALETURNIIR
24.mai
Keila tervisekeskus

muud üritused
HARLEY DAVIDSON KLUBI
HOOAJA AVAÜRITUS
30.aprill kell 17:20 - 18:00
Volbrimöllu sissejuhatusena
sõidavad klubi liikmed ka
Keilasse. Oodata on tuhatkond
legendaarset mootorratast.
Tervisekeskuse juures on neid
võimalik ka lähedalt vaadata.
Lisainformatsioon: http://www.
harley.ee/events.php
MÄKKEJOOKSUVÕISTLUSE
KOERTELE
1.mai kell 11.00
Keila Terviseradadel Tankimäel
Info: www.ipson.ee
CANIKROSSI VÕISTLUS
1.mai kell 12.30
Koer ja peremees läbivad 3
km ringi. Koerad on canicrossi
ajal rihma otsas.Tervisaradel
liiklejatel palume mõistvat
suhtumist võistlejatesse.
Info: www.ipson.ee
Keila terviserajad

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
HEATEGEVUSLIK
RAAMATULAAT
3.mai kell 10:00 - 15:00
Raamatute mügist saadud tulu
läheb heategevuseks
Keila kultuurikeskus
KEVADLAAT
9. mai kell 8.00 - 16.00
Keilas tuula tee kiriku kõrval
LINNULAULUHOMMIK
17.mai kell 7.00
Linnulaulu kuulatakse Jõepargis. Kogunemine Harjumaa
Muuseumi juures.
Osalemine tasuta
HARJUMAA MUUSEUMI
JALGRATTAMATK
23.mai kell 10:00
Marsruut Keila/Harjumaa
Muuseum - Mudaaugu - KeilaJoa - Vääna - Keila.
Osavõtutasu täiskasvanutel 25
ja lastel 15 krooni.
LEIUTAJATE KONKURS
“KEILA LEIUTAB 2009”
1.aprill – 4.mai
Osalema on oodatud kõik
leiutamishuvilised, nii vanad
kui noored.
Abi ja küsimused aadressil
kalle@keila.ee. Tel: 6045045,
5016447.
Keila kultuurikeskus
HIIREKESE MÄNGUTUBA
Mängimiseks avatud E ja K 1014. Sissepääs tasuta
Mängutuba koolieelikutele
koos vanematega.
Haapsalu mnt 31
www.hiirekese.ee

kogudus
4. ülestõusmisaja pühapäev
3.mai kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga.
Keila Miikaeli kogudus
Adventkoguduse jumalateenistus
2.mai kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse piiblitund
2.mai kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5
Inglise keele kursus ja ingliskeelne piibliõpe
Iga neljapäev 17:30-18:30 kõigile huvilistele tasuta
Juhendaja: Mr. Dale Benjamin.
USA, Montana”
Keila baptistikogudus
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Palju õnne!

Sündinud

15.04.2009

Eleri Jaaniste

Kuulutused
kinnisvara

müük

kide kohalevedu ﬁrmadele. Hinnad soodsad! Tel: 5119734.

Müüa 2-toaline korter Keilas
Kruusa tn 11a – 3. Üldpind 47m2,
hind 380 000 kr. Korter vajab
remonti. Tel.6391420.

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.

Vahetan 2 korterit Paldiskis
(merevaatega 2-toaline korter
2. korrusel ja 3-toaline korter 4.
korrusel) korteri või maja vastu
Keilas. Kõik pakkumised on teretulnud. Tel: 5269716

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.

Ostan Keilas 2-3 toalise korteri.Tel 51986501.

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

TEENUS
Pottsepatööd, klassikalised
kaminad ja looduskivi paigaldus.
Tel. 58033448.
Peo- ja peielauad, lõunasöö-

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

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.
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.

Eakate
kevadmatk
Keila
loodusrajal
MTÜ Liikumisrõõm
kutsub Keila linna
eakaid kevadisele
jalutuskäigule Keila
loodusrajal, mis toimub 08. mail 2009.a.
kell 11.00
Keila terviseradade
alguses Ehitajate teel
Keila Vee kõrval.

Ajakava:
11.00
Kogunemine Keila
terviseraja algusesse
Keila Vee maja kõrval
11.00 – 11.15
Kepikõnni koolitus ja
soojendus (varustus
korraldajalt)
11.15 – 13.30
Matk koos puhkepausiga looduses
13.30 – 14.15
Tervisekoolitus ja
ürituse pidulik lõpetamine Keila Tervisekeskuses
Koostööpartner: Keila
Linnavalitsus

Keila Lasteaed Miki

“Tere-päev“

toimub 6. mail kell 16.30.
Tutvustame maja töökorraldust, räägime
oma tegemistest, vastame küsimustele.
Olete oodatud kogu perega!
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Reklaam
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AS PROTTEN F.S.C.

ESINDUSKAUPLUS

MÜÜGIL PROTTEN
kevadkollektsioon 2009
ERINEVAD KOOLILÕPU
ÜLIKONNAD
PLUUSID JA LIPSUD
OLETE OODATUD!

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

KOOLILÕPUPAKKUMISED

MEIL BASSEINIVESI HETKEL VEEL SOOJEM KUI MEREVESI!
Ujumine nädalavahetusel
õpilastele ainult 25 krooni
täiskasvanutele 99 krooni
Peamassaaž ettebroneerimisel*
30min /100 krooni
* broneerimine telefonil 51 66 400

Rühmatreeningutesse 10 x kaart
500 krooni
Soolakamber
20 min / 25 krooni ja 40 min /50 krooni
Soojade ilmade korral avame välibasseini- ja terrassi - mõnus
võimalus päevitada ja kergemaid suupisteid ja karastavaid
jooke nautida!

Paldiski mnt 17, Keila tel: 6 737 637
e-post: tervisekeskus@keila.ee

UJULA vesiaeroobika, ujumisõpetus
MINI-SPA solaarium, infrapunasaun, massaaž, soolakamber
TREENINGUD aeroobika, jõusaal, pallisaal, klubisaal
NÕUPIDAMISTERUUM JA KOHVIK üritused, toitlustus

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

Paps ja Pojad
sissepääs 50.- kr
tel.6713399

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

Valmistame puidust prügimaju
ja puukuure
Mõõtmed ja värvus vastavalt tellija soovile
(min. mõõtmed: 180*180*230)

Näidishinnad:
KKruusa

Lea massaazipesas
MASSAAZ
väikestele ja suurtele

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

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

180 x 180 x 230 ühele 0,8 m³ konteinerile
8000.- krooni + km
180 x 380 x 230 kolmele 0,8 m³ konteinerile
16000.- krooni + km
180 x 540 x 230 viiele 0,8 m³ konteinerile
19000.- krooni + km

Lisainformatsioon:

tel: 6391425, mobiil: 5055724 (Valeri)

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

45.-

74.40kr/kg

15.90

70.95kr/kg

18.90

790.590.390.99.-

11.01- 13.01

