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Oht on rooli taga

Uue koolimaja ehitus on graafikus
lk 5

lk 2
Keila nädalaleht
Reede, 19.02.2010

nr 7 (111)

uudis
uudised

Vabariigi
aastapäeva aktus
toimub
23. veebruaril
Meeste esikolmik: Siim Vinter, Cristopher
Tammet, Imre Saar

Eesti vabariigi aastapäeva
kontsert-aktus toimub
23. veebruaril kell 17 Keila
kultuurikeskuses. Aktusel
antakse kätte ka Keila
linna 2010. aasta kultuuripreemiad Ilma Adamsonile, Tiina Sinijärvele ja
Leino Mägile.

lk 3
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Retrosõidus hinnati varustust ja stiili

Siim Vinter

FotoD: erakogu

Selgusid Keila meistrid suusatamises
Laupäeval toimus Keilas kaks
suusaüritust: Keila lahtised
meistrivõistlused suusatamises ja
vaatemänguline Keila retrosõit
Vaatamata reedesele -laupäevasele lumetuisule, toimusid
pühapäevased Keila
Suusapäevade 2010 3. etapi
võistlus, tänu rajameistrite
tublile tööle, korralikul suusarajal. Ka ilm oli suurepärane,
sest päike paistis ja oli tuule-

sport

vaikus. See kõik tõi taas starti
meeldivalt palju suusatajaid.
Kuni 10 aastseid lapsi oli 21,
noori 23 ja täiskasvanuid 59.
Toimus ka Retrosõit vana varustusega, kus ei võetud aega,
vaid hinnati varustust ja stiili. Osalejaid oli üle kümne ja

lõbu ning lusti jagus nii osalejatele kui ka pealtvaatajatele. Kui võistlus õrnema soo
esindajate vahel oli kõikides
vanuseklassides pingeline ja
vahed väga väiksed, siis meeste võistlusklasside võidud olid
ülekaalukad. Taas tegi väga tugeva sõidu Kõrvemaa maratonil ka Kaspar Kokka edestanud
Cristopher Tammet, kes 10
km distantsil edestas teisena
lõpetanud Siim Vinterit 2.28ga. Teised oma vanuseklasside

võitjad olid: Carl Enn Hellat,
Kristina Lapaik, Liina Lüütsepp, Sirli Metsamäe, Marje
Viirmann, Marliis Odamus,
Triine Tamm, Grete Saar, Rainer Teas, Hans-Kristen Rootalu, Cristian Anton, Anti Kauk,
Manivald Ludre ja Aleksander
Tishchenkov. Lisaks medalitele ja Hole In One poolt auhinnaks välja pandud maitsvatele
kondiitritoodetele, olid Keila
parimale mehele ja naisele ka
karikad. Need võitsid meestest

kontsert

Keilas võisteldi
saalijalgpallis
lk 6

Anti Kauk ja naistest Marika
Tamm.
Keila Suusapäevade 2010
järgmine võistlus on 07.märtsil, kui toimub 4. etapp - Keila
Sprint. Sarja toetavad KAVA
Auto, Kliima Center, Hole In
One catering, SA Keila Terviserajad, Keila Tervisekeskus,
Keila LV, Protten, Autoremont
OÜ, Keila Lions Klubi, Et-Bike, KTTiming.

Laupäeval oli
abiturientide ball
Laupäeval valiti Keila
koolide abiturientide ballil
aasta abituriendid ja aasta
õpetajad. 100 päeva balli
nime kandval üritusel esines Keila koolide õpilastele ja vilistlastele ansambel
Smilers.

lk 3

Meenutame
Raimund Kingut
lk 6
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Nädal Lõppes, teine algas

reportaaz

Laupäeval ilmus ajalehe Postimees veebis uudis pealkirjaga „Video: Gruusia kelgutaja surmasõit olümpiarajal“.
Uudise lõpus on ka viide: „Kumaritashviliga juhtunud
õnnetust saab näha siit ja siit.“
Maanteel ei saa enam kindel olla, et needki vähesed juhid,
kes auto peatavad, kui äsjajuhtunud õnnetust näevad, asuvad kannatanuid abistama. Internetis rippuvaid videosid
ja fotosid vaadates pigem võtavad välja kõikvõimalikud
salvestusseadmed ning ruttavad surnuid ja vigastatuid
jäädvustama.
Taolised pildid ja videod pidid olema lugejate hulgas ühed
kõige populaarsemad.

Mitmedki inimesed
on rääkinud segadusest, mis toimub
vahetult enne koolipäeva algust Keila
kooli algkoolimaja
ees Pargi tänaval.
Mõnda aega tagasi
muudeti seal liikluskorraldust ning
keelati tagasipööre
kooli ees, kuid väidetavalt on toimuv
siiski ohtlik. Otsustasin minna vaatama, kas, mis ja miks
on ohtlik

Ei julgegi enam elada Liikluse muudab ohtlikuks ohtlik liikleja

Mis on põhjuseks, mis paneb selliseid uudiseid esilehele
riputama ning esmajärjekorras avama?
Kas see, et inimestel on tore näha kedagi, kel läheb veel
halvemini kui tal endal? Kas see on janu hetkelise kuulsuse
järele? Või hoopis diagnoosi väärt kõrvalekalle?
Soovile teiste inimeste kannatusi näha
näib lisanduvat tihti soov neid põhjustada. Sinna alla võib muuhulgas panna
nii hoolimatuse liikluses kui arutu ja
põhjendamatu sõimu kirjades ning
foorumites. Enamasti anonüümse sõimu konkreetsete inimeste
aadressil.
Mitte keegi pole ära teeninud
seda, et teised saaksid end tema
arvel hetkeks paremini tunda. Ei
ole ära teeninud ka seda, et neid
avalikult, kuid anonüümselt sõimatakse. Muidu ei julgegi enam midagi
teha.

Doris matteus
doris@keila.ee

doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Jõuan algkoolimaja ette umbes
10 minutit enne kaheksat. Tänav on tühi. Koolimaja näeb
hommikuvalguses väga kena ja
korralik välja ning mõned valged klassiaknad mõjuvad kuidagi koduselt. Autosid veel
eriti ei ole, vaid mõni üksik
sõidab selleks ettenähtud taskusse Pargi tänava ääres ning
poetab järeltuleva põlvkonna
koos koolikoti ja kelguga kõnniteele.
Lõpuks jõuab kohale ka üks
lapsevanem, keda ma siia ootama ja otsima tulin, lootes ise,
et pean pettuma. Märgi alt,
mis keelab tagasipöörded, sõidab läbi valge Volkswagen, laseb lapse autost välja ning ilmselt mälukaotuse mõju all teeb
sealsamas tagasipöörde. Kõik
teised käituvad korrektselt.
Nojah, mõnevõrra nuriseda
võib. Nimelt kui kolme autot

Foto: doris matteus

mahutav tasku on tühi, siis
äkki võiks juhul, kui hetkel teisi autosid ei ole, mõelda siiski
sellele, et autod võivad kohe
tulla. Ehk siis – sättida end
taskusse nii, et teisedki kõrval
peatuma mahuvad.
Lõbusamaks läheb peale kaheksat. Avastan, et lisaks Paldiski maantee poolt saabuvatele autodele tuuakse lapsi ka
Kruusa tänava poolt. Ning
tundub olevat popp laps maha
panna vahetult enne ülekäigurada. Mis on isegi hästi, arvestades, et mitmedki lapsevanemad leiavad, et justnimelt
ülekäigurada on see koht, kus
on ruumi (just seal on Kooli
tänava ots) ning sellepärast
mugav oma laps autost välja
poetada. Unustades kaks asjaolu - esiteks on tegemist liikluseeskirja rikkumisega, tei-

“Jõuan vaevalt
ringi pöörata,
kui avastan, et
proua
linnamaasturiga
on leidnud, et
kui tänavale
autod peatuma
ei mahu hästi,
siis kõnnitee on
ju veel puhta
vaba.”
seks on selline käitumine
ohtlik nii oma kui võõrastele
lastele.
Jõuan just järeldusele, et üldiselt pole olukord nii hull midagi, kui kõige tihedamal ajal
jõuab kohale pisike punane

teade

Nädal piltides

auto, kes peatub ülekäiguraja
vahetus läheduses, laseb lapse
välja ning siis keerab end pea
risti üle tänava, ootama võimalust sooritada tagasipööre.
Ülekäiguraja ees, praegusel lumisel ning kitsal tänaval.
Jõuan vaevalt ringi pöörata,
kui avastan, et proua linnamaasturiga on leidnud, et kui
tänavale autod peatuma ei
mahu hästi, siis kõnnitee on ju
veel puhta vaba. No comments.
Veetnud algkoolimaja ees
pool tunnikest, jõudsin ühele
järeldusele - liikluse teevad
ohtlikuks ikkagi vaid ohtlikud
juhid. Juhid, kes ei lase end
häirida ei liikluseeskirjast ega
tervest mõistusest. Juhid, keda
ei häiri seegi, et nad oma tegevusega panevad ohtu nii iseenda kui teiste lapsed.

ainult üks küsimus

16. või 17. veebruaril sõitis keegi autoga Keila terviseradade suusaradadel ja rikkus sellega oluliselt suusateid. Keila ülemkonstaabel Madis Melzar palub kõigil isikutel, kes nägid teisipäeva
hilisõhtul või ööl vastu kolmapäeva terviseradadel sõidukit, kel
sinna asja polnud ja lõhkus suusaradasid, teada anda meilile
madis.melzar@politsei.ee või telefonil 53400126. Soovi korral jääb helistaja anonüümseks. Süüdlase tabamisel nõutakse
temalt kahjustatud raja kordategemist ja võidakse sisse nõuda rahatrahv kuni 18000 krooni. Madis Melzar paneb kõigile
südamele, et Terviserajad on siiski sportimiseks, mitte muuks
otstarbeks.

Kas ja miks võib linnaliinibussi juht bussis suitsetada?
Enno Fels, Keila abilinnapea:
Linnaliini bussis on suitsetamine igal juhul keelatud!
Seetõttu on ka pretensioon
edasi antud bussiﬁrmale
ning selle lahendamisega
tegeletakse. Kui selliseid
asju veel esineb, palume linnavalitsusele teatada konkreetsed asjaolud – kellaaja ja
kohaga.

Foto: erakogu

Keila noorte rahvatantsurühm Pillerkaar
osales 6.veebruaril Kohtla-Nõmme tuhamägede tantsupeol. Tantsupidu toimus
Kohtla-Nõmme kaevanduspargi-muuseumi talvekeskuses

Foto: erakogu

Keila nädalaleht

Birstonase linnal on nüüd omanimeline
kuumaõhupall
- piloot on Zydunas Kazlauskas

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

vastutav väljaandja:
doris matteus

fotolavastus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada
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Valiti Keila koolide 2010. aasta
abituriendid ja õpetajad

Laupäeval toimus
Keila koolide traditsiooniline abiturientide ball, kus
valiti välja aasta
abituriendid ja aasta
õpetajad.

Kõne

keila leht

LEHT@KEILA.EE

Keila kooli aasta abiturientideks
valiti Kertu Paalaroos ja Martin
Põldvee. Keila Ühisgümnaasiumi aasta abituriendid on
Olga Romanenko ja Aleksandr
Gortchak. Aasta 2010 populaarsemateks õpetajateks valiti
Sandra Lillemaa ja Nadežda Vavilova.
Aasta abituriendi valivad salajasel hääletusel kõik gümnaasiumi õpilased (10.-12.klass).
Kõik gümnasistid esitavad kaks
kandidaati, neiu ja noormehe.
Kaks enim hääli saanud abiturienti pärjatakse aasta abituriendi tiitliga. Hääletust viivad
läbi ja hääli loevad kokku õpilasesinduse liikmed 11.klassist.
Populaarseima õpetaja valimisel osalevad vaid abituriendid.
Õpetaja Lii Sepp tänab balli
hea kordamineku eest Marikat
ja 11B klassi õpilasi Sandra
Suttingut, Teili Tomsi, MartMattis Niinepuud, Lars-Erik
Raissart ja Maarja Einard`it
(12.klass). Tänud veel Anna
Põldveele ja bändile, õhtujuhtidele Natalie Lohk`le ja Madis
Prink`le, Kristiina Herkülile ja
tantsugruple, fotograaf Karmo
Tihasele, Nele Valendile, Merike Heidele ja kõigile teistele
vilistlastele. Suurimad tänud
ansamblile Smilers. Kiitus ja
tänu Keila Hariduse SA-le, Kultuurikeskusele ja Keila Lehele.

Keila Kooli aasta abituriendid Kertu Paalaroos
ja Martin Põldvee

Fotod: karmo tihane

Ühisgümnaasiumi aasta
abituriendid Olga Romanenko ja Aleksandr Gortšak
Aasta õpetajad Sandra Lillemaa ja Nadežda Vavilova
ning lõpuklasside klassijuhatajad Sirje Tasso ja
Aurika Lukjanova

Keila linnavolikogu esimees Andrus Loog:
Siin te nüüd seisate ja ootate, et saaks üksteisele öelda, tantsin sinuga taevas, ainult tähed jalge all. Tahate kutsuda kaaslast käima katuseid
mööda, turnima tornides, katsuma pilvi ja värvima taevast siniseks.
Sümboolsed 100 päeva on jäänud ajani, mil võite
pidada ennast kõige targemateks. Teadmisi ja
kogemusi tuleb küll elu jooksul juurde, kuid mitte
kunagi hiljem ei ole teil nii laialdasi teadmisi kui
gümnaasiumi lõpetades.
Järgmised 100 või ka 200 päeva on teie elus aeg,
kus peate tegema olulised otsused. Ühed olulisemad teie elus. Need otsused määravad paljuski
ära, kes teist saavad ja mida te tegema hakkate.
Kui tihti me tabame ennast mõttelt, et tahaks
saada elamise juhendit või vähemalt valmistajatehase manuaali – milliseid otsuseid teha ja kuidas edasi elada? Kumb ennustus on targem, kas
Pauksoni või Mangi oma? Kuidas alati valida võitjate pool? Ehk nagu on kirjutanud taoismi rajaja
Laozi: „Me loodame alati, et keegi teine teab vastust. Et mõni teine koht on parem, et mõni teine
kord tuleb kõik paremini välja. Tegelikult on aga
nii, et mitte keegi teine ei tea vastust. Ükski teine
koht pole parem ja kõik on juba õnnestunud. Vastus on sinu olemuses – sa tead, kes sa oled, ja sa
tead, mida sa tahad.“
Ehk mõtet veidi keerates - teie tulevik on teie
enda kätes, te elate praegu ja teie eest ei tee
keegi otsuseid ega lahenda probleeme.
Soovin teile nende otsuste tegemiseks tarkust ja
meelekindlust.

mida võiks tema kohta öelda. Ta
on, kes ta on. Tal ei ole vaja luua
enda jaoks illusioone, et olla
keegi, kellega kõik tahaks suhelda. Kertu lihtsalt.. ongi Kertu.
• Kertu on väga omapärane inimene. Suvel meeldib talle rohukõrsi närida ning termostass on
tal igas olukorras käes. Kertu on
sõber, keda mitte kunagi kaotada ei tahaks.
Tema rõõmsameelsus on
nakkav ning ühtlasi on ta ka
väga heaks eeskujuks. Tal on
hea organiseerimisvõime ning
suur kunstianne. Tüdruk, kellel peale välimuse ei puudu ka
sisu.

mees ja väga tubli sportlane. Ta
on peaaegu alati rõõmus, elujõuline ning tragi. Ta annab isegi
oma lemmikkindad ära, et teistel oleks parem. Tema rekordeid
on raske purustada.“
• „Martin on üks kenamaid
noormehi, kes Keilas elab. Tal
on palju sõpru, sõbrannasid.
Välimuse varju ei jää ka tema
särav pulbitsev iseloom. Hästi
vahva ja armastatud poiss, kes
õpetab oma klassikaaslatele
teiste rahvuste kultuure, näiteks
räpparite.“
• Edevuse tipp
• Tõeline playah
• Sakise staar

Martin Põldveed on klassikaaslases iseloomustanud
nii:
• Humoorikas
• „Ta on üks äraütlemata kena

Aleksandr Gortšak
Aleksandr Gortšak on hea sõber ja väga kohusetundlik inimene, kelle peale saab alati
loota. Ta on olnud kolm aastat

õpilasomavalitsuse liider, tal
on alati olemas oma arvamus,
mida ta oskab ka kaitsta. Vaatamata paljudele kohustustele,
leiab ta aega ka harrastustele
ja huvidele. Ta on tõsine õppija,
meie kooli IT-priimus ja soovib
tulevikus sellel alal edasi õppida. Loodame, et ta unistused
lähevad täide.
Olga Romanenko
Olga Romanenko on lõbus, elurõõmus ja tasakaalukas neiu.
Ta on alati olnud väga tubli
õpilane, eriti hästi õnnestub tal
tekstülesannete lahendamine,
seega oskab mõelda loogiliselt
ja selgelt.
Olga unistab arsti elukutsest.
Vabal ajal jõuab tegeleda tantsimisega, teda huvitab kunst ja
kõik, mis on ilus. Ta pürgib usinalt hõbemedali poole.

Talverõõmud
Teisipäeval peeti Tankimäel vastlapäeva.
Toimusid erinevad
võistlused, sai sõita ree
ja mootorsaaniga.

Lühidalt
Vabariigi aastapäeva aktus toimub 23. veebruaril
Eesti vabariigi aastapäevale
pühendatud kontsert-aktus toimub traditsiooniliselt 23. veebruaril kell 17.00 Keila kultuurikeskuses.
Kontsert-aktusel antakse kätte
ka Keila linna 2010. aasta kultuuripreemia. Keila linna ühe
olulisema auavalduse otsustas
üle-eelmisel nädalal koos käinud kultuuripreemia komisjon
sel aastal välja anda kolmele
inimesele:
- Ilma Adamsonile Keila rahvatantsuelu rikastamise eest
- Tiina Sinijärvele noortele pühendumise eest ning
- Leino Mägile olulise panuse
eest Keila terviseradade loomisel ja arendamisel.

Keilast on veebruaris välja veetud 3110 m3 lund
Keila linnast on veebruarikuu
esimese poole jooksul välja
veetud 3110 m3 lund summas
ligi 65 000 krooni.
Lund veetakse ära paikadest, kus see segab liiklust ning
kujutab endast ohtu.

Matkame üheskoos Vabariigi sünnipäevale!

aasta abituriendid KLASSIKAASLASTE PILGU LÄBI
Iseloomustavad sõnad Kertu
Paalaroosi kohta:
• Kertu on abstraktse mõttemaailmaga kultuuriinimene. Samuti kasutab ta juustunuga tordi tõstmisel – elav näide, kuidas
mõelda väljaspool kasti.
• Kaval, töökas, ilus, armas, tore,
The Boss, positiivne, päikeseline,
ettevõtlik, hea kuulaja, kindlasti hea sõber, rõõmus, Duracelli
jänes.
• Kertule ei meeldi koerad, suitsetajad, vägivald, nõrgad mehed, tavalisus, rasv.
• Kertule meeldib AGO, toidu
valmistamine, BMW, rallitamine,
jalgrattasõit, jogurt.
• Kertu on laia silmaringiga,
väga aktiivne ning oskab ennast
kehtestada.
• Kertu - tark, intelligentne, sõbralik, vabameelne. Need oleks
ühed suurimad märksõnad,
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Grupp aktiivseid keilakaid
käib algkooli kõrval oleval
uisuplatsil paar korda nädalas hokit mängimas. Eestvedaja Rando Komi sõnul sai
mängimas käimine alguse jääväljaku tekkimisega.
„Kuna ise oleme hästi huvitatud hoki mängimisest, siis
võtsime hokikepid, uisud, litrid kaasa ning kutsusime ka
sõbrad tuttavad mängima.
Lisaks, mis saab parem olla kui värskes
õhus liigutamine!“ Praeguseks on seltskond koos käinud vaid mõned korrad,
kuid viis viie vastu on saadud kenasti
mängida.
Mängijatel on alati kaasas ka lumelabidad, millega soojenduseks jääd
puhastatakse ja mida pärast saab väravavaht hästi tõrjumiseks kasutada.

(Muuseas, väravapostidena kasutatakse
jalanõusid). Hokit mängiv seltskond on
huvi tekitanud ka teistes. “Väljaku äärde
koguneb publikut, kes on tulnud vaatama ja uudistama ning uurima, millal jälle
mäng toimub.” Rando sõnul võivad kõik
soovijad julgesti nendega mängima tulla. Seega hokihuvilised, hoidke algkooli
jääväljakul õhtuti silma peal.

Saue linna Avatud Noortekeskuse eestvedamisel toimub
23.veebruaril 2010 öömatk
„Matkates Vabariigi sünnipäevale“.
Matk toimub Pakri poolsaarel, kuhu matkajad jõuavad
23.veebruari hilisõhtul viimase
Tallinn – Paldiski elektrirongiga.
Metsateid mööda kõnnitakse
Pakri poolsaare paremale kadale, edasi mööda mereäärt
Klooga –Ranna rongijaama.
Varavalges toob tellitud buss
matkajad koju tagasi Sauele.
Pärast matka saab olla noortekeskuses, kuni esimesed bussid
rongid sõitma hakkavad. Oodatud on noored, sõbrad ja sugulased, emad-isad, vanaemad ja
vanaisad.
Liikumise tempo on planeeritud rahulik, mere ääres tehakse lõket, võetakse einet ja
puhatakse väsinud jalgu.
Rong väljub Tallinnast kell
21:40
Rong väljub Keilast kell 22:21
Kaasa võtta:
Sööginõud – kruus, kauss, lusikas – mere äärde tuuakse hernesupp ja tee.
Tellitud bussi saavad kasutada
50 kiiret registreerujat.
Lisainfo ja registreerimine:
Üllar Põld
Saue Noortekeskuse noortejuht
Tel:+ 372 51939322
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Keila Linnavalitsuses
Keila Linnavalitsus tegeles
oma 12. veebruaril toimunud istungil hooldajatoetuste määramise ja lõpetamisega,
tasus
hoolekandeasutuse teenuste eest, sõlmis sotsiaaleluruumi üürilepinguid ning
määras laste- ja täiendavaid
sotsiaaltoetusi summas 19

183 krooni. Linnavalitsus
viis läbi Keila linna eelarvest 2010. aasta kultuuritegevustoetuste I vooru toetuste maksmise eelnõu I
lugemise. Eelnõus on ettepanek maksta toetust 25
taotlejale summas 215 250
krooni.

Eelnõu kooskõlastamine
Keila Linnavalitsus kooskõlastas kultuuriministri määruse „Kultuuriministeeriumi hallatavate riigiasutuste
ümberkorraldamine“ eelnõu.
Riigimuuseumide
ülesannete paremaks täitmiseks, koordineeritud juhtimise tagamiseks ning ressursside
tõhusamaks
kasutamiseks on Kultuuriministeerium otsustanud
korraldada ümber 15 hallatava riigimuuseumi tegevus
ja asutada nende baasil uus
riigiasutus. Linnavalitsusele esitatud eelnõu järgi alustab muuseumide tegevuse
ümberkorraldamiskomisjon
tööd 1. aprillil 2010. a ja lõpetab töö ning esitab tegevuse lõpetava riigiasutuse
lõppbilansi tegevuse lõpetamise päeva seisuga, riigivara üleandmise vastuvõtmise
akti ja asjaajamise üleandmise – vastuvõtmise akti
kultuuriministrile hiljemalt
10. juunil 2010. a. Kooskõlastust taodeldes uuris Kultuuriministeerium linnavalitsuselt
uue
asutuse
nime-eelistust, pakkudes
välja kolm nime alternatiivi:
Eesti Maamuuseum, Eesti

Maamuuseumid ja Eesti
Maakonnamuuseumid. Keila Linnavalitsus eelistas viimast. Eelnõu kohta linnavalitsusele selgitusi andnud
Kultuuriministeeriumi asekantsler Anton Pärn kinnitas, et kõik koonduvasse
organisatsiooni kuuluvad
muuseumid säilitavad oma
vana nime brändinimena.
Keilas asuvat Harjumaa
Muuseumi Anton Pärn kiitis, kuid probleem on külastajates – õigemini külastajate vähesuses. Asutuses
töötab motiveeritud ja hea
meeskond, kellel ei õnnestu
kõige tulemuslikumalt tegevus turundus- ja kommunikatsioonivaldkonnas ehk
valdkondades, mida ministeerium loodab kavandatava
reformiga oluliselt tõhustada.

venekeelne veerg

Load
Keila Linnavalitsus väljastas
ehitusloa Jõe tn 33 asuva
üksikelamu laiendamiseks.
Keila Linnavalitsus andis
välja kirjalikud nõusolekud
Jõe 33 asuva väikeehitise
laiendamiseks ja ehitise
tehnosüsteemide muutmiseks Keskväljak 17 asuvas
Keila Sotsiaalkeskuse hoones.
Linnavalitsus määras projekteerimistingimused Pae
13 asuvale 781 m2 suuruse-

le kinnistule üksikelamu
rekonstrueerimisprojekti ja
majandushoone lammutusprojekti koostamiseks. Enne
ehitusloa taotlemist peab
omanik võtma projekti eskiisile kaasomanike nõusolekud ja seejärel kooskõlastama
Keila
linna
arhitektiga. Elamu rekonstrueerimisprojekt peab olema kaasaegse arhitektuurse
lahendusega ja arvestama
olemasoleva hoone mahtu.

teade

Keila Linnavolikogu
6. istung toimub
laupäeval, 20. veebruaril 2010 algusega
kell 12.00 Keila
Linnavalitsuse saalis
Päevakorras:
1. Linnapea aruanne
2. Varalise kohustuse võtmine
3. Raieloa andmise
tingimuste ja korra ning Keila linna
heakorraeeskirja
muutmine
4. Keila Sotsiaalkeskuse põhimäärus
5. Projektitaotluse
„Keila Keskkonnaha-

riduskeskus“ esitamine
6. Keila linna terviseproﬁili koostamise
algatamine
7. Volikogu liikmete
lähetusse saatmine
8. Kohalalgatatud
küsimused

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

Krimiuudised/Securitas
NÄDALAD POLITSEIS 01.02.2010-14.02.2010

madis melzar
ÜLEMKONSTAABEL

Kokku registreeriti Keila linnas
39 sündmust, sh 11 liikluseeskirja rikkumist.
Avalikus kohas alkoholi tarvitavaid isikuid tabati 10, nendest 8 jäid Keila kaamerate
vaatevälja. Kohale saadeti politseipatrull, kes tuvastas isikutel joobe, ning vormistati väärteomaterjalid.
12.veebruaril kontrollis politsei
Keila Noortekeskuses toimuvat noorteüritust. Seal pidas
politsei kinni joobes alaealise,
kes rikkus avalikku korda, kasutas ebasündsaid väljendeid
ja ei allunud politseiametnike seaduslikele korraldustele.
Tuletan meelde, et igasugune

alkoholi tarbimine avalikus kohas ja avalikku kohta joobnud
olekus ilmumine ning seal viibimine, mis solvab inimväärikust
ja ühiskondlikku moraalitunnet, on keelatud. Avalik koht
on Keila linna avaliku korra
eeskirja järgi iga territoorium,
ehitis või ruum, mis on antud
üldiseks kasutamiseks või mis
tegelikult on üldkasutatav (väljak, tänav, tee, park, haljasala,
kalmistu, staadion, lauluväljak,
puhkeala, vaateplatvorm, hoov,
hoone, rajatis, kino, klubi, kauplus, võimla, käimla, saun, ettevõte, elamu, elamu trepikoda,
ühissõiduk jms).
Kui te näete linnas magavat
või tasakaalu kaotavat alkoholijoobes isikut, siis palun koheselt helistada 110 või Securitase
numbril 1660, sest ilmad on
kohati väga külmad ning magavatel isikutel võib toimuda
alajahtumine.
3. veebruaril varastati Toominga tänava eramust kaks
sülearvutit.
4. veebruaril peeti Rõõmu
kaubamajas kinni pisivaras.

9. veebruaril lõhuti Paldiski
mnt ühes hoovis seisvaid sõidukeid ning varastati sealt erinevaid esemeid.
10. veebruaril lõhuti Kuuse tn
sõidukil erinevaid osasid ja varastati esikaitseraud.
11. veebruaril varastati Selverist kaks sülearvutit.
Kuna viimasel ajal on probleeme olnud tänavatel parkivate
sõidukitega, kes segavad hooldustöid, sh lumelükkamist,
siis palun kinni pidada ajutiste
liiklusmärkide nõuetest. Mõnede lume all olevate ja tänaval
parkivate sõidukijuhtidega olen
telefonitsi ühendust võtnud ja
põhjuseks on omanikud toonud, et sõiduk on tehniliselt
mittekorras ja sõita sellega ei
saa. Toon väljavõtte Keila linna
heakorra eeskirjast: „Keelatud
on parkida sõidukõlbmatut
sõidukit avalikul teel, parklas
või muul üldkasutataval alal.
Sõidukiomanikul tuleb tagada
tehniliselt mittekorras sõiduki
eemaldamine teelt hiljemalt 24
tunni jooksul. Nimetatud rikkumise eest võib karistada kuni
6000 kroonise rahatrahviga.“

securitas 1660
10.02 kell 21.44 - Põhja 12a Vikerkaare lasteaia Paldiski mnt
poolsel küljel pealtnäha alaealised noored suitsetasid. Kui patrull autost välja astus, jooksid
noored erinevates suundades
minema.
12.02 kell 22.18 - Tervisekeskuse küljel parklas 3 autoga noored tarvitasid alkoholi. Korrale
kutsutud - minema saadetud.
13.02 kell 23.49 - Raudteejaama pingi peal magas purjus
meesterahvas. Üles aetud. Isik
oli võimeline kõndima, rääkima.
Ootas rongi. Hilisemal kontrollimisel isikut enam polnud.
14.02 kell 20.25 - Jaama tn
Lasteaia aial 1 latt puudu.
14.02 kell 00.00 - Keva platsil
loobiti tühjad purgid autost välja. Tehtud märkus - praht koristati ära.
16.02 kell 10.42 - Pae 9 Säästumarketi juures mustlased tülitasid inimesi.
Peale märkust mustlased lahkusid.

Сегодня в номере
Строительство школы
идет согласно графику
Здание новой школы растет на глазах. У школьного здания будет четыре
крыла – северное, южное,
западное и восточное. В
северном крыле (А) будет
располагаться
главный
вход, столовая, гардероб,
на втором этаже разместятся классы. В восточном крыле (В) будет располагаться
уездная
библиотека
(первый
этаж), на втором этаже
классы и учительская. В
южном крыле (С) будет
актовый зал и классы. В
западном крыле (D) разместятся различные спортивные помещения, кабинеты трудового обучения
и искусства. К сожалению,
финансовые
трудности
внесли некоторые коррективы в планы. Поэтому
западное крыло не будет
выстроено в полном объеме, так же планируется
отложить на будущее внутренние отделочные работы в помещениях уездной
библиотеки.
Строительство будет завершено в октябре 2010
года. Так что учебная работа в новом школьном
здании начнется в третьей
четверти будущего учебного года. (стр. 5)
Абитуриенты
2010
года
На состоявшемся в субботу традиционном балу
абитуриентов были выбраны абитуриенты 2010
года и названы популярные учителя. Абитуриентами года Кейлаской
Школы стали Кертту Паалароос и Мартин Пылдвеэ, абитуриенты Кейлас
к
о
й
Общей гимназии – Ольга
Романенко и Александр
Горчак. Учителями года
стали Надежда Вавилова
и Сандра Лиллемаа. (стр.
3)

Кейлаские
лыжные
соревнования
В воскресенье состоялся
третий этап лыжных соревнований. Несмотря на
метель, бушевавшую два
дня, лыжные трассы были
в полном порядке. В день
соревнований стояла чудесная зимняя погода. Все
это привели на старт необыкновенно большое количество спортсменов. В
рамках этих гонок также
прошел ретро-забег, в котором участвовали лыжники, использующие старое
снаряжение.
Следующий этап лыжных
гонок пройдет 7 марта.
Согласно программе, это
будет лыжный спринт.
(стр. 6)
Кубок Кейла по футболу в помещении
Городской футбольный
клуб уже в восьмой раз
принял участие в организации серии внутренних
турниров. Основная цель
турнира – дать возможность футбольным командам поиграть в иных условиях, то есть в помещении.
Турнир популярен среди
публики, отличается хорошей организацией и
прекрасной судейской работой.
Командыучастники съезжаются, в
основном, из ближайших
к городу мест, но есть гости и из Кохтла-Ярве, Тарту и Пярну. В прошлые
годы городские команды
сопровождал, как правило, большой успех, и в городской копилке оставалось несколько первых
мест в разных возрастных
группах. В этом году первое место получила только одна городская команда – мальчики в возрасте
12-13 лет. С наступлением
весны тренировки клуба
будут проходить на новых
современных городских
футбольных площадках.
(стр. 6)
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Koolimaja ehitus on graafikus

DORIS@KEILA.EE

Põhjatähest valmib esialgu
kolm tiiba
Projekti järgi on tulevasel koolimajal neli tiiba, mis on suunatud erinevatesse ilmakaartesse.
Põhjatiib ehk A-tiib, mis
jääb praeguse Ehitajate tee
ning Tervisekeskuse poole,
saab sisaldama esimesel korrusel kooli peasissekäiku, garderoobi ja sööklat ning teisel
korrusel klassiruume.
Idatiib ehk B-tiib, mis
jääb Paldiski maantee
poole, mahutab tulevikus
esimesel korrusel Harjumaa Keskraamatukogu ja
teisel korrusel klassiruume ning õpetajate tuba.
Lõunatiib ehk C-tiib
jääb metsa ehk männiku poole. Sellesse tiiba
tuleb aula, aula juurde
kuuluvad garderoobid ja
muud ruumid ning klassiruumid.
Staadioni poole jääv
lääne- ehk D-tiib pakub
valmides asupaika nii
sportimisruumidele,
staadioni ja spordiruumide kasutamiseks vajalikele riietusruumidele kui
ka käsitoo- ja kunstiklassidele

Eeloleval suvel on kavas rekonstrueerida lasteaia Sipsik
fassaad. Projekti koostas Paalaroos Projekt OÜ. Rekonstrueerimise käigus soojustatakse ja
kaetakse välisseinad Raketermplaatidega. Fassaadi viimistlus
on osa eelnimetatud projektist,
millest katusekatte vahetus
teostati juba paar aastat tagasi.
Praegu käib töövõtja leidmiseks pakkumiste võtmine. Otsus, kes välisseinte viimistlustööd teostab, langetatakse 22.
veebruaril.

ning nn tavalistele klassiruumidele
Paraku paneb rahanappus
võimalustele piirid ning täna
jõusolevate otsuste ja plaanide
kohaselt jääb esimeses etapis
valmis ehitamata lääne- ehk
D-tiib täies ulatuses, samuti
jääb esialgu tegemata Harjumaa raamatukogu siseviimistlus. Mart Raiki sõnu on sellise
lahenduse puhul probleemiks
eeskätt käsitööklasside ehitamata jätmine. Siiski loodab
Raik, et õnnestub leida lisa-

Fotod: doris matteus

19 klassi, A-tiivas 13 klassi
ning auditoorium 80 õpilasele,
C-tiivas 15 klassi ning D-tiivas
10 klassi. Seega kokku pea 60
klassiruumi. Sihtasutuse juht
arvab, et sellest peaks piisama,

Kas tuleb ilus kool?
Mart Raik: „Kindlasti tuleb uus
koolimaja avar. Koridorid on
laiad, fuajee on kõrge. Keskmine klassiruumi suurus on oluliselt suurem kui täna. Õhku,
ruumi ja avarust peaks päris
palju olema. Tehnilises mõttes
saab kool olema kindlasti igati
tänapäevane. Küsimusele, mitmes klassiruumis saab olema
interaktiivne tahvel, ei oska
keegi täna vastata. Eesmärgiks
on enamuse klasside varustamine moodsate tahvlitega,
kuid oma piirid paneb raha.
Koolis saavad olema kõigile
nõuetele vastavad võimalused
keemia, füüsika, käsitöö õppimiseks.
Oma lemmikpaigaks peab
Mart Raik aga tulevast kooliraamatukogu, mis saab paikne-

et kõik õpilased ning õpetajad
saaksid rahulikult töötada.
Kooli aula on projekteeritud 300 inimesele.Sööklas
saab süüa ca 300-350 õpilast
korraga. Toitu hakatakse valmistama kohapeal: „Viime läbi
riigihanke ning leiame operaatori sööki valmistama. Kindlasti tuleb kooli vähemalt üks
kohvik.“

ma koolimaja keskel kolmandal
korrusel. „Kuna tulevasest raamatukogust avaneb hea vaade
ühekorraga nii koolimaja fuajeesse kui ka majast väljapoole,
siis ennustan, et tegemist saab
olema Keila ühe kaunima väljavaatega paigaga.“
Uuele koolimajale pannakse
nurgakivi järgmisel teisipäeval,
23. veebruaril.

“Kindlasti tuleb
uus koolimaja
avar. Koridorid
on laiad, fuajee
on kõrge.
Õhku, ruumi ja
avarust peaks
päris palju
olema”

raha ning kool lõpuni valmis
ehitada: „Töö raha leidmiseks
käib kogu aeg.“

Lühidalt
Sipsiku fassaad saab uue
kuue

Keila kooli uus maja Paldiski maantee ja
Ehitajate tee ristil, Tervisekeskuse kõrval
kerkib jõudsalt – skelett on valmis ning
paneelide paigaldamine täies hoos. Keila
Leht käis ehituse ja uue majaga tutvumas
koos Keila Hariduse Sihtasutuse juhatuse
esimehe Mart Raikiga.
doris matteus
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Ehitustöö edeneb plaanipäraselt
Hoogsalt käib karbi tegemine
– valmis on nn skelett ja selle
ümber pannakse paneelid.
Hallid paneelid värvitakse
üle – maja tuleb valge. Mart
Raik: „Karp peaks valmis
saama märtsi lõpus või aprilli alguses.“ Tema sõnul
on sel talvel olnud 11 päeva, mil välistemperatuuri
tõttu ei saanud ehitusmehhanismidega töötada. „See
ei ole ehituse kogupikkust
arvestades märkimisväärne ajakadu.“
Kõiki keilakaid huvitab eeskätt üks küsimus
– millal uus kool valmis
saab? Mart Raik: „Ehituse
lõpptähtaeg on 2010. aasta oktoobri lõpp. Sel juhul
saab kolmandat õppeveerandit
alustada uues majas.“
Kui palju on uues majas klasse?
Maja on projekteeritud 1200
õpilasele, vastavalt sellele
numbrile on koolis ka ruume.
Loeme Mardiga seinale kleebitud jooniste ees seistes kokku
kõik klassiruumid: B-tiivas on

Usin –TR Oü avab Keilas uue
tootmishoone
Toitlustamisega tegelev ﬁrma
Usin- TR OÜ avab Keilas uue
tootmishoone. Reedel asetati
tulevasele hoonele nurgakivi.
Praegu Kumnas tegutsev ﬁrma otsustas kolida Keilasse
Tööstuse tänavale, kuna sealse
piirkonna näol on tegemist areneva tööstusrajooniga. Usin –
TR OÜ müügijuhti Kätlin Tavase
sõnul vajati uut tootmishoonet
ﬁrma laienemise tõttu. „Kui
siiani tarnime tooteid Harjumaa piires, siis uus hoone võimaldab toodangut valmistada
ja tarnida üle Eesti. Seda ootavad ka meie koostööpartnerid.“
Uuendusena tuleb uude tootmishoonesse ka pagaritöökoda, mis Kätlin Tavase sõnul on
ﬁrmale täiesti uus väljakutse.
„Kontorihoone poolele tuleb
veel kulinaariatoodete kauplus,
samuti kohvik toitlustamaks läheduses olevaid asutusi, ja suur
peosaal, kus võib pidada sünnipäevi, pulmi või ﬁrmaüritusi.”
Tänu laienemisele pakub ﬁrma
tulevikus ka uusi töökohti.
Uus tootmishoone peaks valmima juunikuuks.
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Tahad muutuda? Alusta
personaaltreeneri abiga
Kas tahaksid treenima hakata, aga ei
tea täpselt, kuidas?
Kas oled mõelnud
end uuesti käsile
võtta, aga ei jagu
motivatsiooni? Kas
tunned soovi elada
tervislike eluviisidega, aga ei tea, kust
alustada? Kui jah,
siis treener Kaia
Heinlehe käe all
alustav tugigrupp
on just sulle.
Esireas: Karl-Markus Veiberg, Jaanus Mitter, Holger Suvi, Roman Eiche
Tagareas: Treener Aivar Israel, Fred Heinoja, Karl-Indrek Raig, Braien Kaldoja,
Dimitri Nemtšenko, Jan-Johan Kaarnaväli

foto: erakogu

sport

Keila CUP 2010
saalijalgpallis

Keila Jalgpalliklubi
korraldas kaheksanda siseturniiride
sarja

tullakse osalema hea meelega. Ei tahaks ennast kiita, aga
tõstetakse esile just head ja ladusat korraldust - täpset ajakavast kinnipidamist, erapooletut
kohtunike tööd, mängu operatiivset kajastamist - tablood ja
teadustamist, aga samuti väga
häid võistlustingimusi - suur
mängusaal, korralikud riietumistingimused võistkondadele
ja istekohad tribüünidel pealtvaatajatele, miks ka mitte korralikku auhinnalauda. Aga ka
muud Tervisekeskuse lisaväärtused leiavad ära nimetamist
- käepärane kohvik ja ujula külastamise võimalus. Päris palju
on selliseid külalisvõistkondi,
kes kinnitavad oma järgnevate

tust, Pärnust ja Kohtla-Järvelt.

Korraldajate kastanid tõi tulest välja 1997-98 sündinud
poiste vanuserühm
Kui nii mõnelgi eelneval aastarmo tamkivi
tal on ikka vähemalt üheski
KEILA JK
vanuserühmas suudetud esikoht koju jätta, siis see aasta
tuli mõru pill alla neelata. TeMöödunud kolmel nädagemist oli sportlikult tasemelt
lavahetusel toimusid Keila
kõva pähkliga ja koduseinte
Tervisekeskuse suures saalis
toel õnnestus vaid ühel vasiseturniirid mitmetele vanuserühmal medalini jõuda nuserühmadele. Korraldajate
12-13aastased poisid võitlesid
jaoks on olnud esmasteks eesvälja pronksised autasud. Saamärkideks anda kõikidele oma
tuse irooniana olid need selle
treeningrühmadele võimalus
treeningrühma viimased männautida jalgpallimängu ka sisegud senises koosseisus. Osaletingimustes, mis meie põhjajate arv rühmas oli juba pikemaistes oludes on mõnda aega
mat aega suures languses
aastast pea ainus
ja kuna kevadest tuleks
võimalus oma lemalustada mängimist suumikalaga tegeleda.
“Sisejalgpall kui „suure
rel väljakul 11 vs 11, siis
Samuti
võrrelda
jalgpalli“ väiksem vend,
olude sunnil tuli klubil
oma oskusi eakaason endale eluõiguse
võtta ette hädavajalikud
lastega ja panna enümberkorraldused edanast proovile võistvälja võidelnud ka
sise
treeningprotsessi
lusolukorras.
rahvusvahelises mõõtmes.”
planeerimisel.
Ühtegi
Sisejalgpall kui
jalgpallihuvilist muidugi
„suure
jalgpalli“
koju ei saadetud ja poisid
väiksem vend on endale elu- aastate osalemise kohe peale
liideti teiste treeningrühmadeõiguse välja võidelnud ka rah- eelmise võistluse lõppu.
ga omavahel kokku.
vusvahelises mõõtmes. Futsalis korraldatakse juba ka suuri Osalevate klubide geograatiitlivõistlusi, nagu ka Eesti ta- fia oleme püüdnud hoida või- Jätkuvalt ootame uusi osalejaid meie treeningutele
semel meistrivõistlusi mitmes malikult laia
liigas. Harrastajate hulga kiire Paratamatult on traditsioonili- Kevade saabudes jätkame taas
tõus ja vaatemängulise ning sed vastased ikka lähiümbru- kõikide treeningutega kaasnauditava spordiala populaar- sest - Sauelt, Paldiskist, Nõm- aegsetel Keila Terviseradade
suse kasv pealtvaatajate hulgas melt, Sakust, Vasalemmast, palliplatsidel koolitatud jukindlustab võistluste ajaks täis Tabasalust ja mujaltki Harju- hendajate käe all. Meie treetribüünid.
maalt - Maardust, Raasikult ja ningrühmad on avatud kõikiKohilast. Ei saa me läbi ilma dele uutele huvilistele.
Tule õpi jalgpalli ja tunne
Rohkearvuline publik Keila Tallinna suurte ja väiksemate
sisejalgpalli turniiridel ei ül- klubideta, ka neid osaleb alati sellest mängust rõõmu! Rohlata juba aastaid
laias valikus. Kaugemad külali- kem infot: www.keilajk.ee või
Keilas korraldatud võistlustele sed tulid sel aastal näiteks Tar- otse treeneritelt.

keila leht

LEHT@KEILA.EE

Milles seisneb tugigrupi
idee?
Õige alustamine personaaltreeneri käe all on kulukas ja
kõik ei saa seda endale lubada.
Tugigrupp koondab endas hulga inimesi, kellele kuu vältel
antakse personaalselt soovitusi ja nõuandeid tervislike
eluviiside alustamiseks ja kes
teineteist motiveerivad ja kaasa elavad.
Mida muutujate tugigrupis
tehakse?
Alustame kõigi osalejate kaalumisest mõõtmisest, teeme
lihasteste jms, et iga osaleja
saaks pildi oma füüsilisest seisukorrast. Kõik grupi liikmed
hakkavad täitma ka toitumispäevikut ja saavad algteadmised
toitumisharjumuste
muutmiseks. Grupp hakkab
koos käima kolm korda nädalas – üks kohtumine on kaalu-

Treener Kaia Heinleht
miseks ja toidupäeviku vaatamiseks ning kahel ülejäänud
korral toimuvad treeningud.
Mida tehakse treeningtundides?
Treeningutel vaatame erinevaid treeningvõimalusi ja
õiged sooritustehnikaid. Tutvustatakse nii ring- kui lihastreeningut, harjutusi tehakse
ka õues ja ujulas.
Mis teadmised tugigrupis
osalejad saavad?
Kuna grupp käib koos kuu
aega, ei saa loota selle aja
jooksul suuri nähtavaid tulemusi. Nagu ka pealkiri ütleb,
aitab programm tervislike eluviisidega algust teha. Kuu aega
kestvast programmist saab iga
osaleja algteadmised, et hiljem
iseseisvalt eesmärkideni jõuda.
Mis päevadel kohtumised
toimuma hakkavad?
Programmi jooksul toimub 8

foto: sakala

treeningtundi ja 5 kohtumist.
Treeningtunnid viiakse läbi
neljapäeviti kell 20.00 ja laupäeviti kell 12.00. Kohtumised
hakkavad toimuma esmaspäeviti kell 20.30 Keila tervisekeskuses.
Kui palju grupis osalemine
maksab?
Grupis osalemine maksab
2000.-. Algul võib tunduda,
et summa on suur, kuid kui
mõelda, palju maksab tavaliselt klubi kuukaart või palju
tuleb välja käia personaalse
treeneri eest, ei olegi maksumus nii kallis.
Mida peab tegema grupis
osalemiseks?
Liitumiseks tuleks saata lühike tutvustus aadressile kaia@
inpilates.ee enda treeningkogemusest või selle puudumisest, oma eesmärkidest mida
loodetakse saavutada ja põhjused miks soovitakse grupiga
liituda.

MUUSIKA

Meenutame Raimund Kingut
KALLE HEINLA

KEILA LINNAORKESTRI ORKESTRANT

20. veebruaril möödub 90 aastat omal ajal pillimeeste hulgas hästituntud trompetistiRaimund Kingu sünnist.
Huvi trompetimängu vastu
tekkis Raimul juba varases
lapsepõlves, õppides pillimängu orkestrijuhist isa käe all.
13.aastasena sai temast Keila
VTÜ orkestrant. Rahvusväeosade moodustamisega sattus
ta Eesti Laskurkorpuse tagavarapolgu puhkpilliorkestrisse.
Mängijaid rindele ei saadetud
ja nii pääses Raimund Kingu
sõjaväest 1946.aastal tervena
koju. Musitseerimine jätkus
talutööde kõrval taasloodud
orkestritega Keilas ja Käesalus.
1948.a. kutsus Eesti Riikliku Filharmoonia puhkpilliorkestri peadirigent Leopold

Vigla Raimundi orkestrisse
orkestrandiks. Talumehest sai
frakki kandev kutseline pillimees. ERF puhkpilliorkestri
likvideerimise järel jätkas ta
mängimist Eesti Riikliku Filharmoonia estraadiorkestris.
Kontserdid ja esinemisreisid
filharmoonia palgal kestsid
aastani 1962. Tüdinenud pidevatest ringreisidest tolleaegses N.Liidus vahetas Raimund
Kingu fraki töömehekuue
vastu Kondiitritoodete Vabrikus „Kalev“. See oli Raimundile tõsine elupööre. Osavate
kätega valmis Keilas ka oma
kodu. „Kalevisse“ sattumiselgi
oli tuttavate pillimeeste käsi
mängus. Vabriku vastloodud
puhkpilliorkester vajas võimekaid mängijaid. Suur tutvusringkond mängumeeste seas
võimaldas Raimundil omakorda värvata lisajõude. „Kalevi“

puhkpilliorkestrist sai hea tasemega kontsertorkester mitmeks aastakümneks.
Samal ajal külastas Raimu ka Keila puhkpilliorkestri
proove, andis head nõu ja oli
toeks tähtsamatel esinemistel.
Paljudele Keila ja ümbruskonna elanikele alates nooremast
keskeast meenuvad tema kornetihelid mõeldes lähedaste
ärasaatmistele ja jõulujumalateenistustele Keila kirikus.
Raimund Kingu lahkus meie
hulgast 04. märtsil 1998. Endised mängukaaslased „Kalevi“
orkestri päevilt, Keila Linnaorkester, Keila Kultuurikeskus,
sõbrad ja tuttavad, korraldavad laupäeval 27. veebruaril
Keila Kultuurikeskuses väärika
pillimehe meenutuseks ühiskontserdi. Kõik huvilised on
oodatud. Kontserdi algus kell
15.00

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha

Palju õnne!

7

Kallis Ivar,
sügav kaastunne Sulle,
emale, vennalele ja õele,

näitus

Keila Sprint
13.märts kell 11.00 – 15.00
Et-Bike suusavõistlus
Keila Terviserajad

PÜSINÄITUS „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
Harjumaa muuseum, Linnuse
tn. 9
Tel: 6781668, e-post: muuseum@hmk.ee

PAARISMÄLUMÄNG
22.veebruar kell 12:00 - 15:00
Esitamisele tuleb 60 küsimust
erinevatel teemadel.
Mängu juhivad Tenno Sivadi ja
Allar Viivik
Osavõtumaksu 120 krooni paari pealt saab tasuda kohapeal.
Info tööpäevadel telefoni 646
22 14 või meilil allar@harjuelu.
ee
Keila kultuurikeskus

MEENUTADES MÖÖDUNUD
AEGU
14. jaanuar - 7. märts
Tiiu Übi isikunäitus. 30 aastat
ETV-s. Eskiise ja fotosid.
Harjumaa muuseum
TIIU ÜBI AKVARELLID
14. jaanuar - 7. märts
Harjumaa muuseum

KUUMAÕHUPALLIVÕISTLUS
UPVISER CUP
11.märts – 14.märts
Kuumaõhupallide võistlus UpViser CUP 2010, mille raames
toimuvad ka 2010 Soome
kuumaõhupallide Meistrivõistlused
Keila keskväljak

TÕNIS SOOP`I MAAILDE
NÄITUS
20.jaanuar – 26.veebruar
Keila kultuurikeskus

teater

muud üritused

“ARMASTUSE EDETABEL” TEATER:D
31.märts kell 19:00
Keila kultuurikeskus

VABARIIGI AASTAPÄEV KÜLAS LAGLE PAREK
23.veebruaril kell 11.00
Keila Sotsiaalkeskus

kontsert

EESTI VABARIIGI AASTAPÄEVA KONTSERT-AKTUS
Kultuuripreemiate kätteandmine
23.veebruar kell 17.00
Keila kultuurikeskus

NAISTEPÄEV KOOS MÕNUSA MUUSIKA JA VEINIGA
10.märts kell 19:00 Pilet: 100.Muusikanaudingut pakuvad
Alen Veziko ja Jaan Sööt.
Et kontsert tõeliselt hubane ja
mõnus oleks, on kohad laudades ja piletihinna sees pokaal
veini.
Keila kultuurikeskus

IMIKU TOIT ESIMESEL
ELUAASTAL. LISATOIDUGA
ALUSTAMINE
26. veebruaril kl 10.00 Loengutasu perele 25 kr.
Räägib imetamise nõustaja
Jana Kima. Ootame koos
beebiga! Hiirekese Mängutoas,

sport
KEILA SUUSAPÄEVAD 2010
7.märts kell 11:00 - 15:00

Haapsalu mnt 31. Lisainfo www.
hiirekese.ee
RAAMATULAAT
13. ja 14.märts
Raamatute kogumine müügiks
toimub 11. ja 12.märtsil kell
12.00 – 16.00 Keila kultuurikeskuses.
Keila kultuurikeskus
EESTI RAHVARÕIVAS LOENG
- ETENDUS
Teatraliseeritud pilguheit eesti
rahvarõivaste võlumaailma
17.märts kell 12.00
Vene keeles kell 14.00
Keila kultuurikeskus
MÄNGIMINE HIIREKESE
MÄNGUTOAS
Koolieelikutele koos vanemaga. Igal esmaspäeval ja
kolmapäeval kl 10-13. Sissepääs
tasuta. Haapsalu mnt. 31.
Lisainfo www.hiirekese.ee

kogudus
Paastuaja 1.pühapäev
21.veebruar kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Keila Miikaeli kirik
Piibli- ja palvetund eakatele
23.veebruar kell 13.00
Koguduse majas
Paldiski mnt 2
Adventkoguduse jumalateenistus
20.veebruar kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse piiblitund
20.veebruar kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5
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Mirtel Roost
Robin Kirotar
Raimond Reis
Kajar Viidas
Steven Marcus Sauna

Avaldame südamlikku

Keila
sotsiaalkeskuses
on võimlik igal
viimasel
esmaspäeval
22.02, 29.03 ja
26.04
kella 14 – 15ni
tasuda
liikmemaksu.
Võetakse vastu
uusi liikmeid ja
lahendatakse ka
muid probleeme.
Keila PÜ juhatus

Avaldame kaastunnet Toomas
Karring`ule isa

kaastunnet Vaike Kellerile

Ervin
Karring

kalli õe

Inge Leesalu
Maie, Saima

Vahur
Viidas’e
surma puhul.
Lääne- Harjumaa Invaühing
MTÜ Töötahe

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb...
Südamlik kaastunne
Kai Räästale kalli

ISA

surma puhul.

surma puhul

Mart, Reet, Lenne, Toomas,
Tõnu, Neeme, Sergei ja Kai

kaotuse puhul.
Keila Hariduse SA
Keila Kool

Kuulutused
kinnisvara
Ostame või müüme-üürime
teie kinnisvara. Kiire vormistamine.Tel. 56471516, 6576301 Veljo
Tarvis, veljo@tipoliin.ee.
Müüa kahetoaline korter
Keilas, Põhja tänaval. Helistada
56711871.
Müüa 3-toaline korter Vasara
tänaval 72,8m2, II korrus (5korrus. majas) 2 rõdu. Tel: 53493674,
56778419.
Müüa 2.toaline san. remonti vajav korter Vasara tn.2, otse
omanikult. 520 000.- www.kv.ee
ID:1454581 Tel.53444499.

müük





armsa isa

Küttepuude müük: Saetud ,lõhutud toores hall lepp 410 eek/
ruum; sanglepp 440 eek/ruum
ja metsakuiv okaspuu 450 eek/
ruum. Kuiv lepp ja kask alates 27
eek/40l võrk. Tel:5033119 (tellimine E-R 09:00-17:00) E-mail: ruumimeeter3@hot.ee.
Müüa kartul princess ja nicola
3.- kg. Alates 25 kg. Koju toomine
tasuta( Keila ja lähiümbrus). Tel:

5255527.
Müüa lõhutud küttepuud lepp
420.- kask 550.- Transport alates
10 ruumist tasuta. Tel. 53544240.

Teenus
Arvutiabi. Antenniabi. 556
84438. Jaama 13, Keila. www.sattvantennikeskus.ee
Kogenud ehitajad teevad siseviimistlustöid: maalritöö, puusepatööd ja plaatimistööd. Tel.
51960741.
Alates 17.veebruar 2010.a.
hakkab Keilas lemmikloomadele
veterinaarabi osutama loomaarst Vello Hints. Loomakliinik asub
Keskväljak 15 esimesel korrusel ja
on avatud K, N, R 11.00 – 17.00. Info
ja registreerimine uuel numbril
6588886 või 55626638. Visiiditasu ei ole!
Puhastan katuseid ja abistan
majapidamistöödel.
Tel.
55691991.
Viime ära teie vanaraua - radiaatorid, vannid, pliidid, pesumasinad, mootorid, torud TASUTA. Samas on võimalik kohapeal

teostada demonteerimistöid. Tel.
55939504.
Külmunud ja jäätunud veetorude sulatus - plasttorud, vasktorud, veemõõtjad ja metalltorud.
Aurugeneraator, trafo. Hinnad
soodsad. Tallinn ja Harjumaa,
kokkuleppel ka kaugemal. 24h.
55650160 või toru.toru@hot.ee.
Küttesüsteemidega tegelev
Keila ettevõte Kliima Center OÜ
müüb ja paigaldab soojuspumpasid. Asume Haapsalu mnt.57b
Rõõmu Kaubamaja kõrval. Leiame Teile sobiva lahenduse! www.
kliimacenter.ee tel: 5057394,
56677326.

muu
Tule 22.02 kell 18.30 Keilas
algavatele inglise keele täiskasvanute
kursustele(alg.II-aste)
25õ/h-1475EEK 1nädalas, 2õ/h
korraga. Tunnid E kell 18.30 20.00. Lisaks soome keele alg ja
edasij kursused. Pakume I kuni VII
klasside õpilastele1x nädalas(K)
inglise keele alg-, lisa- ja abiõpet.
Info ja reg E-P info@tarnekor.ee,
tel.53321522, 53029454, 6781616
Keila, Paldiski mnt.21-II korrus,
teeäärne maja.
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KAJA Koolitus Autokool
Lemmiklooma toidud,
hooldusvahendid, puurid,
raadiopiirded,
haukumisvastased rihmad,
reisitarvikud ja palju muud.
Kaubad mugavalt koju kätte!

24.-

KROONI!

24.02 oleme avatud kella 08.00-22.00
Pakkumine kehtib teenustele:
ujula, jõusaal, aeroobika (k.a vesiaeroobika),
solaarium,
infrapunasaun, soolakamber!
Broneeri koht Mini-Spa teenustele ning aeroobikasse
telefonil 6 737 637!

NB! Laupäeval, 20.02.2010 kell 11.00

DANCE!

(treener Kaia Heinleht)
www.tervisekeskus.eu

Tule lase liugu ja
söö maitsvaid toite!
tel 6713399

VEOAUTOJUHIKURSUS
C- ja CE-kat.
BUSSIJUHIKURSUS
D1-kat
algus infotunniga
kolmapäeval,10.03.
2010, kell 18:00
(teooriatund
esmaspäeviti)

Info ja registreerumine www.kaja.ee, tel 678 00 60, KAJA Koolitus

Töökoht tublide seas
Rõõmusta koos meiega! Avame juunikuus
Tabasalu Rimi Supermarketi. Sellega seoses
otsime oma meeskonda toredaid,
rõõmsameelseid ning aktiivseid inimesi,
kes naudivad töötamist klienditeeninduse
valdkonnas.

Ootame Sind kandideerima
järgmistele ametikohtadele:
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

z
z
z
z
z
z
z
z

Müügijuht
Klienditeenindusjuht
Kaubavastuvõtuoperaator
Puu- ja juurviljaspetsialist
Teenindusletispetsialist
Müüja-kassapidaja
Transporttööline
Kaubapaigutaja (öine)

D

TÄPSELT

24. veebruaril
Head Hinnad!

www.lemmik24.ee
info@lemmik24.ee
tel: 6755 425. 5178099

Teooriatunnid
reedeti kl 18:00
Keilas, Keskväljak 5.
Libedasõit
nädalavahetusel
Keilas, Tööstuse 7

B-kat
AUTOJUHIKURSUS
Infotund
kolmapäeval,
03.02.2010
kell 17:00
Keilas, Keskväljak 5

TO
IDU
AIN
E

Kui palju maksab lõbus ja tervislik
Eesti iseseisvuspäev
Keila Tervisekeskuses?

B-kat
autojuhikursuse
lõppastmekoolitus

Kandideeri ise
ja soovita sõbralegi

Lisainfot saad meie interneti
kodulehelt: www.rimi.ee
Või helistades telefonidel:
56 454 594 või 6 817 698 (Raili)
CV ja kandideerimisavalduse võid
saata ka otse e-posti aadressile:
raili.niinemae@rimibaltic.com
* Võtame ühendust vaid väljavalitud kandidaatidega.

Aprillis 300m ujumine Keila
tervisekeskuses.
13. juunil Keila Rattasõit
31.juulil Keila poolmaraton.
Septembris rulluisutamine ja
rullsuusatamine.
www.spordiklubivask.weebly.com

PILET: 20.-

