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Kultuuripreemia
laureaadid on Ilma
Adamson,
Tiina Sinijärv ja
Leino Mägi

Keilas tähistati Eesti
Vabariigi aastapäeva
aktustega
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Pikk tee kerkiva
koolimajani
• 2005. aastal valmis eskiisprojekt Põhja tänava koolimaja rekonstrueerimiseks.
• 2006. aasta 30. mail otsustas Keila linnavolikogu rajada Männikusse uue koolimaja. Tähtajaks seati 2009.
aasta.
• 2007. aasta jaanuaris kuulutati välja uue koolimaja
ideekonkurss.
• Alates 14. märtsist 2007
kuulub uue kooli maa-ala
Keila linna omandisse.
• 16. aprillil 2007. a kuulutati konkursi võitjaks töö
„Põhjatäht“, autoriteks AS
Ansambel arhitektid Toivo
Tammiku juhtimisel.
• 27. novembril 2007. a kehtestas Keila linnavolikogu
uue kooli maa-ala detailplaneeringu.
• 2007. aasta detsembris
kuulutati välja riigihange
ehitaja leidmiseks. Loodeti,
et kopa saab maasse lüüa
juba 2008. aasta varakevadel.
• 2008. aasta maikuus selgus, et riigihanke pakkumused ei vastanud tingimustele ning lükati tagasi.
• 26. augustil 2008.a sõlmiti
leping koolimaja vundamendi ning kommunikatsioonide väljaehitamiseks.
Septembri alguses algasid
ehitustööd. Vundament sai
valmis novembrikuus.
• 2009. aasta jaanuaris selgus riigihanke võitja, kelleks
on KMG Ehitus AS. Ehituse
algus seisab muutunud majandusolukorrast tulenevalt
raha taga.
• 2009. aasta oktoobris jätkuvad ehitustööd.

haridus

Puude
lõikamiseks on
tarvis luba
Alates 25. veebruarist
kehtivad Keila linnas senisest karmimad nõuded
puude raiumisele ning
kärpimisele. Olulisim uudis
on nõue küsida linnavalitsuselt luba mitte ainult
puude raiumiseks, vaid ka
kinnistul kasvavate puude
hoolduslõikuseks.
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Foto: valdur vacht

Keila koolimaja sai kaasa head mõtted
Teisipäeval, 23. veebruaril pandi nurgakivi
Keila kooli uuele majale Männiku servas.
Koolimaja valmib plaanide kohaselt 2010.
aasta sügisel.
Kui tavapäraselt tähistab
nurgakivi panek ehituse algust, siis sel korral on ehitustööd juba mõnda aega käinud
ning müüridki püsti. Keila
Hariduse Sihtasutuse juhatuse
liige Mart Raik annabki sündmusele veidi teise tähenduse :
„Nüüd, mil koolimaja silmnähtavalt iga päevaga aina kerkib,
on viimane aeg võtta hetkeks

aeg maha ning kutsuda kokku
selle hoone tekkelooga, kooli
mineviku, oleviku ja tulevikuga seotud inimesed ning üheskoos asetada silinder heade
mõtetega nurgakivisse.“
Uuele majale heade mõtete kaasapanemise pidulikust
sündmusest võttis osa lisaks
Harju maavanemale Ülle Rajasalule ning Keila linna ja Keila

Hariduse Sihtasutuse juhtidele palju õpilasi ning õpetajaid.
Nurgakivisse asetasid oma
head soovid nii maavanem,
linnajuhid, praegune koolipere, Keila koolide vilistlased kui
ka ehitaja.
Uut koolimaja on aastaid
pikisilmi oodanud kogu Keila, nii lapsed, lapsevanemad,
õpetajad kui linnajuhid. 2010.
aasta sügiseks peaks hoone
esimene etapp – koolihariduse
andmiseks tarvilikud ruumid –
valmis saama, mis tähendab,
et praegu veel hallide betoonseinte vahel hakkavad õpetajad

kultuur

Erakool Läte avab
huvilistele uksed
lk 6

ja õpilased sagima juba järgmise aasta alguses.
Keila linnavolikogu esimees
Andrus Loog soovis oma kõnes, et kauaoodatud uue koolimaja seinad aitaksid kaasa
sellele, et kerkivas majas võiks
alati küsida kõige tähtsamat
küsimust - miks. „Aga mis
veel tähtsam - et siin majas
saaks sellele tähtsale küsimusele ka vastuse. Soovin, et
et see maja aitaks meie lastel
nende unistused teoks teha.“
Kooli ehitust saab jälgida
reaalajas kooli kodulehel www.
keilakool.ee.

Politsei kutsub
ettevaatusele
ülekäiguradadel
Teisipäeva hommikul
viis Lääne-Harju Politseijaoskond Keila linnas
läbi politseioperatsiooni
kontrollimaks liiklust kergliiklusteedel ja ülekäiguradadel.

lk 4

Muuseumide
ühendamise kava
puudutab ka
Harjumaa Muuseumi
lk 4
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Arvamuskülg

Nädal Lõppes, teine algas

See armas konnatiik

Dialooginäide perekondlikult sünnipäevalt (nimed on
muudetud).
Minu onu: Mida sa ütlesid tolle Mati perekonnanime olevat?
Minu onu- ja tädipoeg: Kask või midagi sellist.
Minu onu: Assa, nüüd ma alles panen kokku. Kas ta on äkki
siis Kase Jaani poeg?
Vestlusse sekkub minu tädi: Kes on Kase Jaan?
Minu onu: Kase Jaan on Kase Antsu poeg. Ta töötas mõned aastad tagasi Keila haiglas.
Lisaselgitusi annab minu ema: Kase Jaani isa Kase Ants oli
metsamees ja vanaisade (minu vanaisade) sõber. Ta käis
meil Võrus alatasa külas ning tõi vanaemale lilli ning meile,
lastele, kommi.
Minu isa: „Ning Kase Jaani ema ja Kase Antsu naine oli
lastearst ning ravis Dorist.“
Ja ongi järjekordselt jõutud veendumusele, et Eesti on
väike ning kõik tunnevad üksteist.
Vabariigi aastapäeva paiku räägitakse ikka sellest, mida
oma maa, oma riik ja oma keel kellelegi tähendavad. Ning
kas üldse tähendavad, eriti praeguses majanduslikus olukorras. Kahetsusväärselt palju on negatiivsust ning soovi
ära panna. Nii naabrimehele, tööandjale kui riigile. Lisaks
oleksid inimestevahelised suhted justkui üdini negatiivne
nähtus ning see, kui keegi kedagi tunneb, juba eos korruptsioon ning pahategu.
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huvitav

Keilas tähistati Eesti Vabariigi
aastapäeva mitme üritusega
Keila linnas tähistati Eesti Vabariigi
sünnipäeva mitme
traditsioonilise üritusega.
23. veebruari ennelõunal toimus Keila
algkoolis kontsert
vabadusvõitlejatele
ning represseeritutele. Veidi hiljem,
kell 17 leidis Keila
kultuurikeskuses
aset tavapärane
pidulik kontsertaktus, kus astusid
üles mitmed Keila
kollektiivid ning anti
kätte ka Keila linna
2010. aasta kultuuripreemiad.

Keila linnapea Tanel Mõistus:
Eestimaa sündis aastatuhandete vältel. Kõige rohkem sündis ta meie esivanemate armastusest selle maa vastu ja nende kindlast tahtest olla oma kodu peremehed.
Meid liidab rahvaks kõik, mida me oma südametes ja hingedes säilitame ning tegudes edasi kanname. Eesti tugevus on
meie arukus, õppimisvõime ja tegutsemistahe.
Me ei saa väsida kodumaa armastusest, kui tahes avatud ka
maailm poleks.

Keila sõpruslinn
Birštonas Leedus
saatis õnnitluse
vabariigi aastapäeva puhul.

Keila kultuurikeskuses võtsid 2010.
aasta kultuuripreemia vastu
Tiina Sinijärv,
Leino Mägi ja Ilma
Adamson

Tol sünnipäeval mõtlesin, kui tore see tegelikult on, et kõik
kõiki tunnevad ning omavahel ka mitteametlike sidemetega seotud on. Et meil kõigil on sugulased, sõbrad, klassi- ja
klubikaaslased, endised ja praegused töökaaslased, naabrid ja kaaslinlased.
Konnatiigil on ka toredaid külgi. Kui kellegi arvates ka riik
või keel midagi ei tähenda, siis oma inimesed ikka tähendavad.

Doris matteus
doris@keila.ee

Keila Algkoolis toimunud
aktuse alguses süütas
Riina Kink
küünla kõigi
Eesti vabaduse eest
langenute
mälestuseks

Nädal piltides

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni HarjumaaFoto: valdur vacht
visiidi käigus olid Keilas Aivar Riisalu, Heimar Lenk ja Kalev
Kallo

Keila nädalaleht

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

Foto: doris matteus
Vabariigi aastapäeva aktusel käis algkooli
õpilastele kõnelemas Mari-Ann Kelam. Pildil teeb Mari-Ann
Kelam sissekannet kooli külalisteraamatusse.

vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Keila algkoolis toimunud kontsert-aktus
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

Foto: doris matteus

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada

Uudised
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Puude kärpimiseks tuleb luba küsida

Alates 25. veebruarist kehtivad Keila
linnas senisest
karmimad nõuded
puude raiumisele
ning kärpimisele.
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Keila linna raieloa andmise
tingimustesse ning heakorraeeskirja tehtud muudatuste
eesmärgiks on täiendada ning
karmistada puude raiumisele ning lõikusele esitatavaid
tingimusi. Olulisim muudatus võrreldes kehtiva korraga
on nõue küsida linnavalitsuselt luba mitte ainult puude
raiumiseks, vaid ka kinnistul
kasvavate puude hoolduslõikuseks. Nõue ei puuduta hekkide, viljapuude ja –põõsaste
kärpimist.
Keila linnaaedniku Inge Angerja sõnul tingis muudatused
vajadus ennetada linnahaljastusele kahju tekitamist valede
hooldusvõtetega.
Linnaaedniku hinnangul vajab puude
lõikus linnas tõhusamat järelvalvet: „Tavalisim eksimus on
puude liiga tugev tagasilõikus
ehk köndistamine. Suured
lõikepinnad muudavad puu
haigustele vastuvõtlikumaks.
Liigkärbitud puud võivad soodustada piirkonnas seenhaiguste levikut ja on ka lihtsalt
inetud. Lüheneb puude eluiga.“
Inge Angerjas usub, et linnakodanikud suhtuvad uude
nõudesse mõistvalt: „Juba on
esitatud esimesed avaldused
hoolduslõikuseks. Inimesed

on reeglina seaduskuulekad
ning võtavad meelsasti spetsialisti nõu kuulda.“
Hoolduslõikuseks loa küsimiseks tuleb esitada linnavalitsusele vabas vormis avaldus,
milles on märgitud muuhulgas, millisel eesmärgil, millal
ja kuidas hoolduslõikust soovitakse teha. Enne loa andmist
käib linnaaednik kohapeal,
hindab olukorda ja annab oma
soovitused lõikuse meetodi,
ulatuse ja lõikamise aja kohta. Hoolduslõikusluba antakse
ühekordseks lõikuseks.
„Haljastus on kodulinna
lahutamatu osa ja korrektselt
kujundatud puud ilmestavad
linnamaastikku läbi inimpõlvede,“ võtab linnaaednik eelnõu sisu kokku. „Oskamatu
lõikusega tekitatud kahju jäljed on linna puudel nähtavad
veel vähemalt 10-15 aastat.“
Hekkide ja põõsaste kärpimiseks luba vaja ei ole, kuid
linnaaednik soovitab siiski
nõu küsida.
Samuti soovitab ta asjatundjaga nõu pidada enne uute
puude istutamist, et vältida
hilisemaid probleeme, mida
inimesel endal raske, spetsialistil aga lihtne ette näha – näiteks istutamist ehitistele liiga
lähedale. Lisaks paneb Inge
Angerjas veel kord inimestele
südamele enne puude maharaiumist tõsiselt järele mõelda:
„Kuna Keila asub paesel pinnasel ning mullakiht on õhuke,
on uute puude istutamine tihti
seotud suurte raskustega. Seega tuleb tõsiselt mõelda enne
puu mahalõikamist, kuna uue
haljastuse rajamine võib osutuda ootamatult raskeks.“

18. veebruaril toimus Sotsiaalministeeriumi, Eesti Haigekassa ning apteekide ja arstide
esindajate kohtumine. Kohtumisel otsustati, et järgnevaks
kaheks kuuks jääb apteekidele
alles võimalus esitada Eesti
Haigekassale soodusretseptide koondarveid nii senise, juba
aastaid kasutuses oleva süsteemi, kui ka retseptikeskuse
kaudu. Endiselt peavad arstid
välja kirjutama digitaalseid retsepte, v.a arstist mitte sõltuvate
asjaolude tõttu nagu elektrikatkestus, koduvisiit, infosüsteemi
rike, patsiendi soov saada paberkandjal retsepti.
Otsuse peamiseks põhjuseks on jaanuari ja veebruari
kuus toimunud lühiajalised katkestused süsteemi töös.
Kohtumise tulemusena tehtud otsus oli kõikide osapoolte
ühine soov ning nenditi fakti, et
retseptikeskuse käivitamine on
vaatamata esinenud tõrgetele
olnud edukas. Kõik osapooled
loodavad, et järgmistel kuudel
toimib süsteem veelgi paremini. Ühiselt tõdeti, et ka järgnevatel kuudel võib esineda tõrkeid süsteemi töös ning see on
suurte ja keeruliste projektide
käivitamisel paratamatu. Sotsiaalministeerium ja Eesti Haigekassa pingutavad koostöös
hanke partneritega selle nimel,
et edaspidi oleks tagatud süsteemi stabiilne toimimine ja
patsiendid saaksid ravimid apteegist kätte ilma viivituseta.
Sotsiaalministeerium
ja
Eesti Haigekassa tänavad kõiki
arste ja apteekreid seni tehtud
pingutuste eest. Loodame patsientide mõistvale suhtumisele
olukordades, kus ravimi või retsepti väljastamine võtab rohkem aega.

Jaama tänava puud on heaks näiteks hoolivast käest

Kaks näidet samas puuliigist

See lõikus ei vaja kommentaari

Soome meister selgub Keilas

keila leht

LEHT@KEILA.EE

Talvistes tingimustes kuumaõhupallivõistluste
korraldamine ei ole Soomes midagi
eriskummalist. Kuna põhjanaabrite juures on metsavabad
maad sageli väga aktiivses
kasutuses, ongi just talvel
mugav lennata. Startideks ja
maandumisteks sobilike vabade pindade hulk on kasvanud
oluliselt just jäätunud veesilmade arvelt. Eestis pole varem
talvetingimustes võistlust korraldatud.
Võistlust korraldavad koostöös Balloon Union Finland ry

ja Keila linnavalitsus.
Võistluste direktori Valdur
Vachti sõnul toob talvine võistlus kaasa hulga detaile, mida
peab arvesse võtma. Näiteks
ei saa sihtmärgid olla valged
nagu suvel – need ei paistaks
lumelt välja. Ka gaasi käitlemisel on teatud eripärad: väga
külma ilmaga võib tekkida oht,
et gaas ei taha balloonist välja
tulla, selleks kasutatakse baloonide eelsoojendust, millele
suvel mõtlema ei pea.
Korraldajate sõnul valiti
võistluskohaks Keila, et pakkuda soomlastele lennukohtades vaheldust. „Varasemad 25
korda on võistlus toimunud

Lühidalt
Digiretsepti üleminekuaeg jätkub

uudis

11.-14. märtsil toimub Keilas kuumaõhupallide võistlus UpViser CUP, mille raames
selgitatakse Soome 2010. aasta meister.
Varem pole Soome meistreid väljaspool
oma riiki selgitatud.
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Soomes, seepärast tahtsime
uuendusena korraldada seekordsed meistrivõistlused väljaspool Soomet,“ ütles Soome
Lennuliidult võistluste korraldusõiguse saanud Union
Finland ry juht Ilkka Korhonen. Ilkka on varem osalenud
Keila linna korraldatud Olympus CUP nimelisel võistlusel
ja jäänud siinse korraldusega
väga rahule.
Võistluslennud on planeeritud 12. ja 13. märtsi hommikuks ja õhtuks ning 14.
märtsi hommikuks. Võistluse
peakohtunik on varemgi Keila
võistlusi juhtinud Risto Jalava
Soomest, teda abistavad kohtunikud Leedust. Maapealne
mõõtemeeskond on komplekteeritud Jaanus Väljamäe
poolt.
Korraldajad paluvad ette
vabandust võimalike ebamugavuste pärast. Kuna taevas

Avatud uste päev Keila
Kooli põhikooli- ja gümnaasiumimajas
Kolmapäeval, 3. märtsil on lapsevanemad oodatud Keila Kooli
põhikooli- ja gümnaasiumimaja
avatud uste päevale oma lapse
tunde vaatama ja õpetajatega
vestlema. Lapsevanemad registreeritakse koolimaja fuajees ja juhatatakse edasi õigetesse klassiruumidesse.
Avatud uste päeval on suurepärane võimalus saada osa
oma lapse õppetegevusest
koolis ning arutleda õpetajaga
tekkinud küsimusi.

Sigulda sportlased on
saanud kaks medalit
Foto: erakogu

lendavad kuumaõhupallid võivad ehmatada koeri ja teisi koduloomi, on soovitav neile lendude ajal suuremat tähelepanu
pöörata. Korraldajad tuleta-

vad pealtvaatajatele meelde,
et õhupallide ülelendu jälgides
ei unustataks liikluseeskirju ja
ei tekitaks liiklusohtlikke olukordi.

Kanadas Vancouveris toimuvatel olümpiamängudel on Keila
sõpruslinnast Siguldast pärit
sportlased saanud kaks medalit.
Hõbemedalid said Andris ja
Juris Sics meeste kahekelgul
ning Martins Dukurs skeletonil.
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Kultuuriministeerium tahab
15 maakonnamuuseumi liita
ühendmuuseumiks
Kultuuriministeerium on otsustanud korraldada ümber
15 ministeerumi hallatava
maakonnamuuseumi
tegevuse ja asutada nende baasil
uue riigiasutuse, mille tegevuse alustamise kuupäevaks
on kavandatud 1. juuni 2010.
Ühendmuuseumi
loomine
puudutab ka Keilas paiknevat
Harjumaa Muuseumi.
M a a ko n n a m u u s e u m i d e
tegevuse ümberkorraldamist
ning ühendmuuseumi loomist
põhjendab kultuuriministeerium vajadusega täita paremini
riigimuuseumide ülesandeid,
tagada koordineeritud juhtimine ning kasutada ressursse
tõhusamalt. Kultuuriministri
Laine Jänese sõnul on ühendmuuseumi loomise eesmärk
tugevdada maakonnamuuseumide sisutegevust, identiteeti,
seotust piirkonna kultuuriloolise ja muinsuskaitselise valdkonnaga.
Uue asutuse nimeks on
välja pakutud kolm alternatiivi: Eesti Maamuuseum, Eesti
Maamuuseumid ja Eesti Maakonnamuuseumid. Keila Linnavalitsus on avaldanud toetust neist viimasele.
Harjumaa Muuseumi direktori Riine Kallase sõnul näitab
ümberkorraldamine, et kultuuriministeerium näeb 2008.
aastal oma haldusalasse üle
võetud maakonnamuuseumide
positsiooni ja ülesannete muutumise vajadust. Riine Kallas:
„ Ümberkorralduse läbiviimise
protsess on kandnud paraku
läbimõtlematuse märke. Seda
oli kahetsusväärselt märgata

Ühendmuuseumi loomine puudutab ka Harjumaa Muuseumi
ka uue asutuse põhimääruse
projektist, mille kohta Harjumaa Muuseum oma ettepanekud esitas ja mida suures osas
ka arvestati.“
Riine Kallas on arvamusel,
et kui ümberkorraldamisega
tahetakse muuseume paremaks muuta, on antud lahendus vaid üks mitmete võimaluste hulgast. Näiteks toob
Riine Kallas Soomes riiklikul
tasandil käivitatud ja läbi viidud uuringuid ja tegevusi, mis
panustavad kvaliteedile nii
sisulises kui ka avalikkusele
suunatud osas ning millesse
on kaasatud erinevad muuseumid. „Praegusel hetkel võib
ühendmuuseumi loomine olla
lihtsaim lahendus. Seejuures
lihtsaim kergeima ja hõlpsaima tähenduses. Kergemini
teostatavad otsused ei pruugi
kvaliteeti silmas pidades alati
olla parimad. Isiklikult arvan,
et ümberkorralduste tegemise
eesmärk peaks olema millegi

paremaks muutmine ja paremat tulemust ei pruugi saavutada tavapärasest liitmis-lahutamistehtest lähtudes.“
Ümberkorraldajate
sõnul ei kavatseta likvideerida
mitte ühtegi muuseumi ega
muuseumide kogusid, seega
ei muutu Riine Kallase sõnul
Harjumaa Muuseumi jaoks
midagi. „Ühendasutuse käivitumise puhul ootaks eelkõige
seda, et tegevusi ei hakataks
dubleerima, et muuseumide
initsiatiivi ei hakataks piirama,
et eesmärke seataks ka maakonnamuuseumist kaugemale
vaadates.“
Kultuuriministeerium saatis muuseumireformi kava riigiasutustele veebruari alguses.
Eelnõu järgi alustab muuseumide tegevuse ümberkorraldamiskomisjon tööd 1. aprillil
2010. a ja lõpetab töö 10. juunil 2010. a.
Ku l t u u r i m i n i s t e e r i u m i
asekantsler Anton Pärn kiitis

FOTO: EGON KARPOV

Keilas asuvat Harjumaa Muuseumi, kuid peab probleemiks
külastajate vähesust. „Asutuses töötab motiveeritud ja hea
meeskond, kellel ei õnnestu
kõige tulemuslikumalt tegevus
turundus- ja kommunikatsioonivaldkonnas ehk valdkondades, mida ministeerium loodab
kavandatava reformiga oluliselt tõhustada“, sõnas Pärn.
Lisaks Harjumaa muuseumile on maakonnamuuseumide
ümberkorralamisega
seotud veel Rannarootsi Muuseum, Dr. Fr. R. Kreutzwaldi
Memoriaalmuuseum, Hiiumaa
Muuseum, Iisaku Muuseum,
Järvamaa Muuseum, Läänemaa Muuseum, Mahtra Talurahvamuuseum, Palamuse O.
Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum, Põlva Talurahvamuuseum, Pärnu Muuseum, Saaremaa Muuseum, Tartumaa
Muuseum, Valga Muuseum ja
Viljandi Muuseum.

Politsei kontrollis kergliiklusteid
16. veebruari hommikul viis
Lääne-Harju Politseijaoskond
Keila linnas läbi politsei operatsiooni, mille eesmärgiks oli
kergliikluse järelevalve. Tähelepanu pöörati eeskätt ülekäiguradadele - nii vales kohas
teed ületavatele jalakäijatele
kui ka autojuhtidele, kes ei
anna ootavale jalakäijale teed.
Vaatluse alla võeti Paldiski
mnt ülekäigurada Keila algkooli juures, Jaama tn ülekäigurada, kust lapsed hommikuti kooli kiirustavad, ning kõige
suurema liiklustihedusega Keila Keskväljak.
Ligi kolm tundi kestnud
politseilise tegevuse jooksul
fikseeriti 17 erinevat liiklusseaduse rikkumist. Tooni andsid jalakäijate rikkumised - 10
korral vormistati rikkumine,
mille puhul jalakäija ületas
teed selleks mitte ettenähtud
kohas. 5 korral vormistati rikkumine sõidukijuhile, kes ei

andnud ülekäigurajal teed jalakäijale.
Tavapäraselt pöörab politsei ülekäiguradadel toimuvale
suuremat tähelepanu 1. septembril. Pärast seda kiputakse
õiged teedel-tänavatel liikumise võtted taas ära unustama,
mida ei tohi aga endale lubada,
sest lapsed järgivad täiskasvanute eeskuju. Ka muul ajal tuleb olla liikluses tähelepanelik.
Eriti vajalik on see praegu, mil
lumehanged aina kasvavad ja
libedus tänavatel ohtu suurendab.
Politsei pöörab edaspidigi tähelepanu kergliiklusele,
sest kõige tähtsam on liikluses
inimeste vigasaamise ärahoidmine. Rikkuja suhtes ei piirdu
politsei enam hoiatusega, vaid
määrab juba rahatrahvi. Tähelepanu ja turvalist liiklemist.
Timo Suslov
Keila konstaablijaoskonna juht

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Премия за заслуги в области культуры
Во вторник, 23 февраля,
были вручены лауреатам
Тийне Синиярв, Ильме
Адамсон и Лейно Мяги
премии за заслуги в области культуры. Подробно об
этом событии в сегодняшнем номере городской газеты (стр 5). (стр. 5)
Закладка первого камня
Во вторник, 23-го февраля
в 15.00, состоялась торжественная церемония закладки камня в основание
нового школьного здания.
По словам председателя
руководства
целевого
учреждения «Кейла Харидус» Марта Райка, это событие чрезвычайной важности, посколько знаменует
собой начало истории этого здания. Закладка памятной капсулы еще теснее
сплотит людей, связанных
прошлым, настоящим и
будущим школы. Здание
новой школы по проекту
архитектора Тойво Таммика будет построено на территории,
раположенной
между зданием начальной
школы и городским оздоровительным
центром.
(стр. 1)
Разрешение на обрезку
деревьев
С 25-го февраля вступили в
действия более строгие
требования к порядку вырубки и обрезки деревьев в
черте города. Основное изменений действовавшего
ранее порядка вырубки деревьев в городе заключается в том, что теперь нужно
получать разрешение не
только на вырубку, но и на
обрезку деревьев. Требование касается именно деревьев, не затрагивая живую
изгородь, плодовые деревья и кустарники. По словам городского садовника
Инге Ангерьяс, последствия непродуманной обрезки деревьев будут еще
видны на городских улицах в течение 10-15 лет. К
тому же, неправильно обрезанные деревья слабеют
и становятся более воспри-

имчивыми к различным
заболеваниям. Для получения разрешения необходимо представить в мэрию
заявление в свободной
форме. (стр. 3)
Полицейская
операция
Утром,
16
февраля,
западно-харьюское отделение полиции провело в городе операцию, целью которой был мониторинг
дорожного движения. В
первую очередь, внимание
обращалось на то, как пешеходы переходят улицу,
все ли пользуются для этого пешеходными переходами, а также обращалось
внимание и на то, как водители уступают дорогу
пешеходам. Можно отметить, что в ходе этой операции были зафиксированы
многочисленные наружения правил дорожного
движения именно пешеходами, которые переходили
дорогу в неположенном
месте. Все нарушения были
письменно зафиксированы. (стр. 4)
День открытых дверей
в
частной
школе
«Ляте»
Частная основная школа
«Ляте» приняла первых
учеников 1 сентября 2008
года. Сейчас в первом классе учится 14 учеников, во
втором классе – 13 учеников. В школе работает пять
учителей. Учебная работа в
этой школе ведется на
основании
принципов
вальдорфской педагогики.
В дополнении к государственной учебной программе дети изучают два
иностранных языка и учатся играть на музыкальных
инструментах. 12 марта в
школе пройдет день открытых дверей, в рамках
которого можно будет познакомиться с работой
школы, посмотреть выставку творческих работ
учащихся этой школы, посетить учебные помещения
и встретиться с учителями.
Начало мероприятия в
15.00. (стр. 6)
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Keila kultuuripreemia saajad 2010
23.veebruaril anti Eesti Vabariigi
92.aastapäeva aktusel Keila
Kultuurikeskuses üle kultuuripreemia
Tiina Sinijärvele, Leino Mägile ja Ilma
Adamsonile.

Tiina Sinijärv
Teie olite üks põhilisi inimesi, kes pani aluse Keila noortekeskusele. Mis
ajendas keskust looma?
Esmane algatus tuli linnavalitsusest, kui leiti noortekeskuseks sobiv hoone.
Üsna pea ilmusin kaardile
ka mina. Selleks hetkeks
olin juba mitu aastat koos
abikaasa
Andryga tegelenud
sotsiaalkeskuses
noortega, kes erinevatel
põhjustel olid lastekaitsespetsialisti vaateväljas. Meil
jäi seal kitsaks ja ka tegevusvõimalused olid piiratud, kuid
Keilas oli palju noori, kellel ei
olnud piisavalt mitmekesiseid
vaba aja sisustamise võimalusi.
Julgen väita, et formaalõppesüsteem noorte arengut eriti ei
toeta. Loovus, meeskonnatöö-,
suhtlemis- ja organiseerimisoskus, tolerantsus, iseseisvus,
vastutustunne, algatusvõime
jne - noor inimene vajab selliste eluliselt vajalike oskuste ja
võimete arenguks loomingulist ja pingevabat keskkonda.
Mitteformaalset õppimist võimaldavat kohta oli Keila noortele väga vaja ja kuna üle Eesti
hakkasid kerkima noortekeskused, oli aeg igati soodne.
Käisime tutvumas ja šnitti võtmas juba tegutsevates noortekeskustes ning see pani i-le
täpi. Sain aru, et just seda ma
tahaksin teha. Väljakutse oli
küll suur, kuid asusin asja kallale täie pühendumisega. Seda
suuresti tänu headele toetajatele ja abilistele, kelleks olid
Jaanus Väljamäe ja Airi Mikli
linnavalitsusest, Piia Peterson,
Ave Kivinukk ja Riina Sippol
sotsiaalkeskusest,
abikaasa
Andry ja sel ajal noortekeskuse
otsesesse sihtgruppi kuulunud
pojad Kristjan ja Madis oma
sõpradega ning sotsiaalkeskuse ringi noored.
Kas noortekeskus on arenenud nii, nagu lootsite?
On ja pareminigi veel. Algusest peale sai motoks võetud,
et areng toimugu tasa ja targu,
just vastavalt noorte soovidele,
vajadustele ja omaalgatusele.
Oleme piirkonnas üks suuremaid ja arvestatavamaid keskusi. Tänaseks on teistel meilt
paljugi õppida. Noortekeskuses
töötab suurepärane meeskond,
kellega läheks iga kell luurele.
Võibolla noorte omaalgatust ja
initsiatiivi ootaks rohkem, aga
tasapisi on ka see paranenud.
Sisuline pool on arenenud üsna

Foto: valdur vacht

nii nagu lootsin, kuni selleni,
et ka noorteinfo ja nõustamine on lõpuks meie katuse all.
Mis puudutab noortekeskuse
välisilmet ja hoone olukorda,
siis selles osas kahjuks ei saa
rahul olla. Seespoolt on maja
küll päris okei, aga väisilme ja
õueala on veel väga õnnetus
olukorras.
Mida sooviksite veel korda
saata? Milliseid ideid on tulevikuks?
Esimesed käeulatuses olevad
plaanid on noorteraadio ja
noortekohvik. Noorteraadio
eesmärgiks on eelkõige, et
info paremini noorteni jõuaks,
aga ka noorte eneseteotusvõimaluste laiendamine. See on
võimalus DJ-dele, bändidele,
reporteritele, helitehnikutele
jne. Noortekohviku eesmärgiks
on eelkõige igapäevase akoholivaba suhtlemiskoha kõrval
pakkuda võimalust korraldada
erinevaid teemaõhtuid, olgu
selleks siis näitlemise-, luulevõi filmiõhtu, mõne muusikastiili või reisi tutvustus vms.
Kindlasti on vaja teha korda
ka õueala, et lõpuks oleks ka
noortel oma „mänguväljak“ ja
poleks enam vajadust vallutada väikelaste platse. Kui leiaks
üles rahapaja raja, siis ehitaks
välja ka kõrvalhoone. Ideede
nappuse üle küll kurta ei saa.
Kas kultuuripreemia saamine tuli üllatusena? Mida
preemia Teie jaoks tähendab?
Tuli küll üllatusena, sest teen
ju oma tööd, tõsi küll, tööd on
jagunud nii varahommikuteks
kui öötundideks. Seda suurem heameel on, et seda on
märgatud. Kõik saavutatu on
siiski tulnud tänu suurepärasele meeskonnale ja koostööpartneritele. Olen väga tänulik
oma kolleegidele ja teistele
toetajatele, kes pidasid mind
kultuuripreemia vääriliseks.
See on väga suur tunnustus.

langusi. Alates 1997.
aastast, mil käivitus
Keila linna vee- ja kanalisatsiooniprojekt,
suunasime kogu välja
kaevatud pinnase ja
linnas lammutatud
hoonete
jäänused
suusaradadele.
Nii
on tänaseks suusaradadele kerkinud 7
mäge.
Kas praegused terviserajad on sellised, nagu kunagi
vaimusilmas
ette
kujutasite?
Jah, võin julgelt öelda, et terviserajad on, eriti peale Norra
projekti käivitumist, üldjoontes saanud ligilähedase ilme
sellele, mida ma 1995. aastal
vaimusilmas ette kujutasin.
Täitumata on veel unelmsoov
rajada Euroopa fondide kaasabil terviseradade piirkonda
Eesti esimene polüfunktsionaalne suusatunnel, kus oleks
võimalik suusatada, joosta
ning rulluisutada aastaringselt.

Foto: valdur vacht

Kas kultuuripreemia saamine tuli üllatusena? Mida
preemia Teie jaoks tähendab?
Kultuuripreemia määramine
tuli mulle tõesti suure üllatusena. Tänan kõiki neid inimesi ja ettevõtteid, kes on mind
terviseradasid luues toetanud
ja kõikvõimalikku abi osutanud. Tähtsaim minu jaoks on,
et inimesed on terviserajad
omaks võtnud ja aktiivne tegevus nendel käib nii suvel kui
talvel varahommikust hilisõhtuni.

Ilma Adamson
pakkunud palju loomerõõmu,
looming on olnud ka tuhandete tantsijate koolitamine, et
veenduda, mida kõike inimkeha võib edasi anda. Tänutundes mõtlen kõigile tantsijatele,
kellega koos minu elutöö on
teoks saanud.
Mälestustelaekasse jääb särama palju ilusaid galakontserte, välisreise ja suurlavastusi
ülemaalistel tantsupidudel.
Foto: valdur vacht

Olete kogu elu rahvatantsuga tegelenud. Mis Teid rahvatantsu juures paelub?
Olin tavaline talutüdruk, kasvasin üles Vasalemmas. Oma
esimesed rahvatantsusammud
õppisin koolis õpetaja Melanie
Õngo käe all. Peale kooli lõpetamist 1949.a. tulin pealinna,
kus saatus viis mind kokku
eesti rahvatantsu suurmehe
Ullo Toomiga. Tantsuhuvi, mis
minus juba lapsena hõõgus, oli
lõkkele puhutud. Kõik minu
muud erialavalikuplaanid jäid
unustusse.
Käesoleval aastal täitub
kuuskümmend tantsusammul
läbitud aastat. Tants on olnud, nagu ma ikka armastan
öelda, minu elu, minu valu,
minu armastus. Sageli leian
end mõtisklemas rahvatantsu
üle ja analüüsimas neid väärtushinnanguid, mida tants
mulle on õpetanud ja millise
kogemustepagasi ta mulle on
kaasa andnud. Need aastad on

Lühidalt
Buss ei pidanud külmas
vastu

Leino Mägi
Kust tuli idee Keilas spordikompleksi arendama hakata? Millest kõik alguse sai?
Terviseradade idee sai alguse
1995. aastal pärast seda, kui
mind valiti Keila linnapeaks.
Olin ise suusatamise fänn ja
sealkandis olid suusarajad
juba minu koolipõlves. Kuna
tegemist oli nõukogude armee
kasutuses oleva territooriumiga ei olnud seal alati võimalik
suusatada. Eks mind nostalgia
ja Keila linna arendamise soov
ajendaski. Minu ettekujutuses
oli Keila linna keskel tulevikus
100ha suurune puhkeala, kus
on võimalik sportida ja tervislikult vaba aega veeta nii noortel kui ka eakamatel Keila linna
ja ümbruskonna inimestel.
Kõigepealt tuli aga alustada koristamisega, sest aastate
jooksul oli metsaalune täis
veetud kõikvõimalikku prahti.
Ja nii aasta-aastalt koos teiste
spordifaanatikutest
sõprade
ja kolleegidega metsaalust koristades tekitasime meeldiva
keskkonna, kus tervisesportlased hakkasid üha rohkem
ja rohkem käima. Kuna tegemist oli lauskmaaga, oli tarvis
suusarajale rajada ka tõuse ja
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Teie olete Keila rahvatantsuelu vedanud viimased 7
aastat ja selle ajaga kohalike tantsijate taset oluliselt
parandanud. Kas tantsijad
on arenenud sellises suunas,
nagu kunagi Keilasse tulles
lootsite?
Kui Sõpruse tantsuansambli
juhendamise lõpetasin, tuli ettepanek Keilast. Ega ma kohe
ei söandanud ettepanekule
jaatavalt vastata, kartsin veidi,
sest tuli üle võtta ju teiste õpetajate rühmad. Otsustasin siiski katsetada ning sel sel aastal
täitub mul Keilas juba kaheksa
aastat. Minu käe alla sattusid
Koidula ja Keikali rühmad. Igal
õpetajal on oma käekiri ja metoodika, esitasin endale palju
küsimusi - kas minu käekiri
võib neile vastuvõetav olla,
kas suudan neid õpetada. Olin
ju harjunud endale tantsijad
maast-madalast ise koolitama,
sellest oli välja kasvanud ka
minu metoodika. Nendel olid

oma harjumused. Neil minuga
ja minul nendega harjumine
võttis aega, kuid nüüdseks oleme juba ammu leidnud ühise
keele ja meie töö kannab vilja.
Kõigil rühmadel on kõrgem
kategooria ja tantsijad on väga
tublid.
Millisena näete Keila rahvatantsu paari aasta pärast?
Võin küll prognoosida, et rahvatants elab Keilas edasi. Lootustandvad on noored tantsuõpetajad Aire Toms ja Anniki
Kase, kes mõlemad õpetavad
Keila koolis ja tantsivad Keikalis. Aire Toms juhendab ka
Kultuurikeskuse noorterühma
Pillerkaar. Kõik need rühmad
osalesid ka mullu tantsupeol
Meri.
Kas kultuuripreemiale esitamine tuli üllatusena? Mida
preemia Teie jaoks tähendab?
Minule omistatud kultuuripreemia tuli mulle küll väga
suure üllatusena. Ei osanud
sellest unistadagi. Iga tunnustus teeb rõõmu, see on kui ilus
suur pärikarva tehtud pai. Tubli annus positiivseid emotsioone, uut energiat ja indu - sind
ja sinu tegemisi on märgatud.
Suur tänu ja sügav kummardus tantsijatele, kes mind
esitasid, ja loomulikult preemia komisjonile otsuse langetamisel.

Seoses külma ja lumerohke talvega on Keila Linnaliini teenindaval bussil esinenud tehnilisi
probleeme! Eelmisel nädalal,
s.o 15.-20. veebruaril teenindas
bussi remondi tõttu mitmel
päeval liine reservbuss. Nädala
lõpuks olid vead likvideeritud
ning buss naases liinile. Paraku
algas uus nädal jälle halvasti ja
buss vajas taas remonti.
ASi Samat logistik Rando
Sepp kinnitab, et probleemide
tekkimisel püüab firma olukorra bussiliinil võimalikult kiiresti
normaliseerida. Rando Sepp:
„Töötades ühistranspordi valdkonnas pikka aega, peab kahjuks tõdema, et vahetult tehnikaga seotud alal ei sõltu kõik
teenusepakkujast. Kindlasti on
alati võimalik parandada ja tõhustada transpordivahendite
ennetavat remonti, kuid sellele
vaatamata võib esineda ettenägematuid olukordi.“
AS Samat vabandab reisijate ees tekkinud probleemi pärast ning annab endast parima,
et selliseid olukordi tulevikus
vältida. AS Samat vabandab
käigus olnud väiksema asendusbussi pärast.

Harjumaa eakad
saavad hädaabinupud
Põhja-Eesti Päästekeskus ja
MTÜ Eesti Naabrivalve on käivitanud projekti, mille käigus
paigaldatakse kümnele Harjumaa eakale aastaks mobiilsidel
tuginev valvesüsteem.
Projekt „Vabatahtlikel baseeruva tugiteenuse arendamine hajaasustuses” seisneb
Saue, Kiili ja Kernu valla kaugemates külades üksi elavatele
eakatele mobiilsidel tugineva
valvesüsteemi – suitsuanduri ja
hädaabinupu – paigaldamises.
Tulekahjust või hädaabinupu
häirest annab vabatahtlikule,
kelleks võib olla lähim naaber
või aktiivne külakogukonna liige, teada mobiilile saabuv sõnum. Õnnetuse teatele peab
vabatahtlik reageerima vähemalt kümne minutiga, et selgeks teha häire põhjus ning vajadusel abi anda ja/või kutsuda.
Reageerijad läbivad pädeva abi
andmiseks ka vastavad koolitused (tuleohutus, esmaabi, eakatega suhtlemine).
Päästeteenistuse seisukohalt on projekti eesmärk kiirendada õnnetuste avastamist
ja vähendada õnnetusteatele
reageerimise aega.
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haridus

Erakooli Läte avatud uste päev Lühidalt
Avasta kristlus
läbi kursuse

1.septembril 2008
avas Haridus- ja
Kultuuriselts Läte
Harjumaal, Keila
linnas uue põhihariduskooli Erakooli
Läte.
erakool läte
Alustades esimesest klassis
kasvab seltsi poolt loodud kool
aasta aastalt põhikooliks, liites üha uusi lapsi, peresid ja
õpetajaid. Täna õpib esimeses
klassi 13 ja teises klassis 14
õpilast, õppetegevuse ja huviringide kaudu on selts loonud
töökohad 5 õpetajale.
Erakool Läte omapäraks on
see, et kooli pidaja on mittetulundusühing, kus vanemad ja
õpetajad kannavad ise ühiselt
vastutust kogu kooli eest. Vanemate südamesoojustes kantud kooli eesmärgiks on kasvatada iseseisvalt mõtlevaid,
teotahtelisi ning kaaslastest
ja ümbritsevast keskkonnast
hoolivaid inimesi.
Erakool Läte õppetöö rajaneb waldorfpedagoogikale.
Õpetamisel lähtutakse lapse
sisemisest arengust ning isik-

foto: erakogu

suse kujunemisest. Kindel
tunni-, päeva- ja nädalarütm
arvestavad lapsega ning vastandina tänapäeva kiirustamisele annavad turvatunde.
Lisaks riiklikus õppekavas ettenähtule õpivad lapsed alates
esimesest klassist kahte võõrkeelt ning erinevaid muusikainstrumente.
Olete oodatud Erakool Läte
avatud uste päevale reedel,
12.märtsil aadressil Kruusa
23, Keila. Erakool Läte tutvustuse ja teejuhised leiate kooli
kodulehelt www.erakoollate.
ee ja teavet telefonil 5193
6673. Kestab laste vastuvõtt
2010/2011 õppeaasta I klassi.

kava
Avatud uste päeva kava:
15.00 Laste loomingu näituse avamine
15.15 Tutvustav ringkäik
koolimajas I
15.30-16.45 Viltimise töötuba
16.30 Tutvustav ringkäik
koolimajas II
17.00-17.45 Erakool Läte I ja
II klassi õpilaste kontsert
18.00-19.30 Loeng ja
vestlusring „Kas koolivalik
on elu küsimus?“, Kai Mets
klassiõpetaja waldorfkoolis
ja sotsiaalpedagoog
Avatud kohvik küpsetiste ja
suupistetega.

sport

Suurejooneline judoturniir
Tallinnas

Laupäeval, 20.
veebruaril toimus
Tallinnas Kalevi
Spordihallis rahvusvaheline judoturniir
Tallinn Cup 2010.

TULEMUSED
SK Ookami tublimad
judokad, kelle saavutused klubide arvestuses
andsid meile tubli 6.
koha, olid:
D-vanuseklass
Carl -Gustav Kont - pronks
Rene Aleksander Truuts - 5.
koht
Martin Zujev - pronks

sk ookami

Esindatud oli 42 klubi kuuest
erinevast riigist, kokku 493 judokat. Pealtvaatajaidki oli kogunenud pea 3000 inimest.
Mitmeid kuid kestnud suured ettevalmistused, pingelised
pikad tööpäevad ja unetud ööd
kandsid lõpuks vilja - turniir
õnnestus. Taas sai püstitatud
mitmeid rekordeid. Suur lava,
suurejooneliselt kaunistatud
pjedestaal, valgustus, reklaamplakatid ja uhked autod
saalis jätsid mulje, nagu oleks
tegemist maailmameistrivõistlustega.
Loomulikult poleks seda
kõike juhtunud ilma ustava
meeskonna ja nii kindlate ja
usaldavate toetajateta. Suured
tänud kõigile lastevanematele, kes aitasid turniiri läbi viia.
Suured tänud lastele, kes olid
abiks nii kohtunikelauas kui ka
mattide tassimisel. Klubi tänab
Geiri, kes oli lastega suure-

pärase kava ette valmistanud,
treener Madist, kes organiseeris mattide vedu ja turniirijärgset koristamist, treener Peepu,
kes abistas autasustamisel, ja
klubi aktiivset lapsevanemat
Priit Valknat, kes oli turniiri
juht.
Erilised tänuavaldused ja
kiidusõnad meie klubi peatreenerile Rain Arukaevule,
kes on nii julge ja ettevõtlik,
et nii suurejoonelise turniiri
korraldamise ette võttis, ja kes
on suutnud veenda inimesi,
et sellist üritust on lastele ja
judoinimestele vaja. Suured
tänud!

B-vanuseklass
Caris Helena Kaup - kuld
Christine Sallo - pronks
Sven Puusepp - hõbe
Siim Mägi - hõbe
Markus Olaf Millend - hõbe
Mario Jelle - hõbe
Emil Orub - kuld
C-vanuseklass
Caris Helena Kaup - hõbe
Margit Oksmann - pronks
Sven Sülluste - pronks
Paul Arman Pogosjan pronks
Kermo Nava - pronks
Mattias Rootalu - pronks
Taniel Toomingas - hõbe

9. märtsil algab järjekordne kursus „Avasta kristlus“.
Seitsme nädala jooksul teisipäeviti kell 18.30-20.00
saadakse kokku Keila kultuurikeskuses. Tasuta kursus koosneb ettekande-arutelu stiilis õppest ja pakub
hea võimaluse saada kiire
ülevaade kristluse põhialustest.
Avastusretk algab pooltja vastuargumentide läbivaatamisega: kristlus - mis
on tõestus? Edasi liigub
osaleja läbi Uue Testamendi kõige lühema, Markuse evangeeliumi ja tutvub
paljude inimeste poolt jumalaks peetava Jeesuse
isikuga. Vaadatakse, mida
Jeesus ütles enese kohta,
miks ta üldse tuli, miks ta
suri ja kui ta tõesti ka üles
tõusis, siis kas sel on ka mingi tähendus tänapäeva inimese jaoks. Kursus lõppeb
ülevaatega meie planeedi
tulevikust ja annab tõepärase kirjelduse ühest „päris“
kristlasest. Kursuse läbinud
võivad end kristlike teemadega kokkupuutumisel palju
kindlamalt tunda ja sügavama huvi tekkides osaleda ka
jätkukursusel.
Lähem info kursuse ja
läbiviijate kohta www.soovinmuutuda.ee. Lehe nimi
pärineb tegijate isiklikust
kogemusest esmasel tutvumisel kristlusega, milleks
oli sisemine soov ja vajadus
muutuse järele. Tahame, et
ka kursus „Avasta kristlus“
ei annaks vaid häid teadmisi, vaid pakuks ka reaalset võimalust positiivseks
nö kannapöördeks. Oled
sa lihtsalt teadmishimuline,
uudishimulik või igatsed siiralt mingitki muutust - tere
tulemast!
Marge Randlepp
Üks „Avasta kristlus“ kursuse läbiviijatest

Vii kasutult
seisvad raamatud
laadale
13. ja 14. märtsil korraldab
MTÜ Kultuurilaegas Keila
Kultuurikeskuses juba teistaastat raamatulaada. Kui
Sul on kodus raamatuid,
mida enam ei vaja, aga ära
visata ka ei taha, vii need
müügile
raamatulaadale.
Pole vahet, kas viite laadale
ühe raamatu või kolm kastitäit. Oluline on see, et senini
kasutult seisnud kirjavara
enesele uue lugeja leiaks.
Laadal müüdavate raamatute kogumine toimub 11. ja
12. märtsil kell 12.00–16.00
Keila
Kultuurikeskuses.
Raamatulaat toimub 13. ja
14. märtsil kell 10.00 15.00.
Raamatuid müüakse hinnavahemikus 1-10 krooni ja
kaasa võib viia nii palju, kui
süda ihkab ja käsi kanda
jõuab.

sport

3x3 korvpalliturniir
Keilas
tarmo hein

TURNIIRI KORRALDAJA

Pühapäeval, 21. veebruaril toimus Keila Tervisekeskuses 3x3
korvpalliturniir, kus omavahel
võtsid mõõtu poisid ja tüdrukud viies vanuseklassis. Kokku
osales 22 võistkonda.
Kõige
vanemad
poisid
(1990.-1993. a. sündinud),
keda oli kohale tulnud kaks
võistkonda, mängisid koos
1994.-1995. aastal sündinud
poistega. Nooremad poisid
avaldasid küll südi vastupanu,
kuid mängu võiduni ei jõudnud. Vanematest poistest võitis võistkond MRT koosseisus
Marek Astover, Taavi Nagel ja
Raiko Annark.
1994.-95. aastal sündinud
poiste vanuseklassis võidutses
võistkond Mario koosseisus
Jürgen Puusepp, Alan-Skiip
Küttim, Mario Kallaste ja Kalvin Juurik.
1996.-97. aastal sündinud

poiste vanuseklassis võitisid
Turba Torumehed koosseisus
Markus-Lauri Lindmann, Joonas Karm, Andre Reinart. Koos
poistega võistles ka tüdrukute
võistkond K.A.M, kes mängis
väga tublisti ja saavutas tüdrukute konkurentsis esimese
koha. Võistkonnas mängisid
Minna Liisi Liivrand, Anneli
Lebert ja Kleiri Vahtra.
1998.-99. aastal sündinud
poiste vanuseklassis tuli võitjaks võistkond All-Stars koosseisus Kristjan Tuuling, Arnold
Vahtra ja Kevin Äkke.
Kõige nooremas vanuseklassis, 2000.-2001. aastal
sündinud poiste seas tuli ülekaalukaks võitjaks võistkond
Raisakotkad, kus mängisid
Roland Liiva, Kevin Sepik ja
Margus Pahv.
Kokkuvõtteks võib öelda,
et turniir õnnestus, mängud
oli võistluslikud, rahule jäid
nii korraldajad, osalejad kui ka
pealtvaatajad.

KLAVERIÕHTU
Keila Muusikakooli saalis
reedel, 26.veebruaril 2010 kell 19.00

Mihkel Poll
Kavas: D. Scarlatti, R. Schumann,
S. Prokofjev, G. Ligeti

XIX Monza Pianistide Konkursi,
I Tallinna Rahvusvahelise Pianistide Konkursi,
XX Ferroli Rahvusvahelise Pianistide Konkursi
I preemia laureaat

Sissepääs tasuta

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
„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
„UDUS JA HIILGUSES“
Tõnis Saadre fotonäitus talvisest Pakri saarest.
Näituse kujundas Lemmi
Kuulberg.
23. veebruar – 31. märts
Paldiski raamatukogus

teater
“ARMASTUSE EDETABEL” TEATER:D
31. märts kell 19:00
Keila kultuurikeskus
“INTIIMSED TEHINGUD” MTÜ KELL KÜMME
Armukomöödia.
8. aprill kell 19:00
Piletite eelmüük ja broneerimine alates 1.märts.
Keila kultuurikeskus
“UNENÄGU” - KURESSAARE
LINNATEATRI LASTEETENDUS
9. aprill kell 12:00
Lavalugu muusika ja lauludega.
Lastele alates 5. eluaastast.
Keila kultuurikeskus

kontsert
KLAVERIÕHTU: MIHKEL
POLL

26. veebruar kell 19:00 - 20:00
Keila Muusikakooli saal
„KUS TANTSU, SEAL SÄRTSU“
Tantsu-Kati juubelikontsert –
20 aastat tantsuõpetajastaaži.
6. märts kell 19.00 Pilet: eelmüügist 50.- samal päeval 75.-.
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
HARJUMAA KEELPILLIORKESTRI KONTSERT
11. aprill kell 16:00
Keila kultuurikeskus

sport
KEILA SUUSAPÄEVAD 2010
7. märts kell 11:00 - 15:00 Keila
Sprint.
13. märts kell 11.00 – 15.00 EtBike suusavõistlus.
Keila Terviserajad
KUUMAÕHUPALLIVÕISTLUS
UPVISER CUP
11. märts – 14. märts
Kuumaõhupallide võistlus UpViser CUP 2010, mille raames
toimuvad ka 2010 Soome
kuumaõhupallide Meistrivõistlused
Keila keskväljak

muud üritused
IMIKU TOIT ESIMESEL
ELUAASTAL. LISATOIDUGA
ALUSTAMINE
26. veebruaril kl 10.00 Loengutasu perele 25 kr.
Räägib imetamise nõustaja
Jana Kima. Hiirekese Mängutoas, Haapsalu mnt 31. Lisainfo
www.hiirekese.ee

RAAMATULAAT
13. ja 14. märts kell 10.00 –
15.00
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 2.pühapäev
28.veebruar kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Laulab koguduse segakoor
Miikael
Keila Miikaeli kirik
Adventkoguduse jumalateenistus
27.veebruar kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse piiblitund
27.veebruar kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5

teated
Kaastundeavaldus
raamis: 100.(sisaldab käibemaksu)
Ärilise sisuga kuulutus
(müügikuulutus, teenuse
pakkumise kuulutus jms) eraisikule: 75.(sisaldab käibemaksu),
Reakuulutus
juriidilisele isikule:
130.-, millele lisandub käibemaks
Muu sisuga kuulutus (teated kadunud
esemetest jms):
25.- (sisaldab käibemaksu)
Reklaami hinnapäringud on oodatud aadressil
leht@keila.ee või telefonil 6588 569. Kirjad
on oodatud samuti aadressil
leht@keila.ee, telefonil 6588 569 või toimetuses Keila linnavalitsuse I korrusel.

Palju õnne!

“AVASTA KRISTLUS” KRISTLIKKE PÕHITÕDESID
TUTVUSTAV KURSUS
9. märts – 20. aprill kell 18:30
- 19:30
Lähem info: www.soovinmuutuda.ee
Keila kultuurikeskus
ERAKOOL LÄTE AVATUD
USTE PÄEV
12. märts kell 15.00
Erakool Läte , Kruusa tn 23

Keila
Sotsiaalkeskuses on võimalik
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

7

Sündinud

10.02.2010 Janek Koppel
10.02.2010 Marek Koppel

Kallis Aime oleme Sinuga
kui jätad hüvasti oma venna

Siiras kaastunne
Evelin Asperile kalli
vanaema

Albert’iga

Asta
Golubenko

HKK 5 laud

kaotuse puhul.
Keila Tervisekeskuse kollektiiv

Kuulutused
kinnisvara
Ostame või müüme-üürime
teie kinnisvara. Kiire vormistamine.Tel. 56471516, 6576301 Veljo
Tarvis, veljo@tipoliin.ee.
Müüa kahetoaline korter
Keilas, hind 470 000. Helistada
56711871.

müük
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 turbabriketti, alus 960kg
(Tootsi) ja puitbriketti. Soovi korral ka väiksemad kogused. Transport Keilas ja Keila lähiümbruses
tasuta. Tel: 53593615.

muu
Pakun võimalust teenida lisaraha naistel vanuses 18-60 põne-

vas ilu-ja moetoodete võrkturunduses. Kui Sind köidab: võimalus
teenida lisaraha, olla iseenda ülemus. Sinu panusest sõltub Sinu
tulu, võimalus leida uusi tutvusi
ja kogemusi, eneseareng ja osalemine motivatsiooniprogrammides. Helista tel. 53909105 sirle.
roots@mail.ee.
Ostan kompressori, lauapuuri,
käia, kruustangid ja teisi garaazis
vajaminevaid tööristu. Sobivad
ka vene päritolu, paku kõike! Tel.
58093776.

8

Reklaam
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Avatud: kingsepp, kellassepp,
võtmete valmistaja , patareide vahetus.

1-31.märts Kliendikaardiga
kontsapleki vahetus vaid
€ra karda, et su elu v›ib l›ppeda,
pigem karda, et ta ei alga iialgi.
Grace Hansen

VAJAD MUUTUST? HEAD MUUTUST?
Miljonid paremusele pššratud elud kogu maailmas.
Tuhanded inimesed Eestimaal, kes on leidnud rahu, r››mu ja tuge.
V›itnud Ÿksinduse ja hirmu tuleviku ees. Vabanenud s›ltuvustest.
Leidnud lootuse ja usu tulevikku, inimestesse, Jumalasse.
Ristiusu algt›desid tutvustav tasuta kursus pakub Sulle lisaks teadmistele v›imaluse muutuseks.

Tule ja avasta kristluse maailmamuutev j›ud Ð
ootame Sind alates 9. mŠrtsist teisipŠeviti kell 18.30
Keila Kultuurikeskusesse.
Lisainfo telefonil 5656 2131 Marge, vaata ka www.soovinmuutuda.ee

LIISI LEIVAKODA

NÜÜD IGAL TÖÖPÄEVAL:
13.00 – soe sai
14.00 – soe sepik
15.00 – soe leib
Asukoht: Haapsalu mnt. 31 (endine fotopood)
Oleme avatud: E-R 8.00-18.00 /
L 9.00-15.00

KAJA Koolitus Autokool
B-kat
autojuhikursuse
lõppastmekoolitus
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

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

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

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

teated
Kaastundeavaldus
raamis: 100.(sisaldab käibemaksu)
Ärilise sisuga kuulutus
(müügikuulutus, teenuse
pakkumise kuulutus jms) eraisikule: 75.- (sisaldab käibemaksu),
Reakuulutus
juriidilisele isikule:
130.-, millele lisandub käibemaks

Muu sisuga kuulutus (teated kadunud esemetest jms):
25.- (sisaldab käibemaksu)
Reklaami hinnapäringud on oodatud aadressil
liisa.kaupmees@keila.ee või telefonil 5122369.
Kirjad on oodatud samuti aadressil
leht@keila.ee, telefonil 6588 569 või toimetuses Keila linnavalitsuse I korrusel.

Kristiine Autokool
korraldab Keilas (Piiri 3c)

B-kategooria

HINNASULA
JÄTKUB KA
MÄRTSIS!!
Keilas, Haapsalu mnt.57D
www.viigardi.com

autojuhtide

alg- ja
lõppastme
koolitusi
www.kristiineautokool.ee
6505126 või 5103218

TREENI SOODSALT!

Märtsikuus sõlminutele poole aastane
püsikorralduskliendi leping vaid

600.-

krooni/kuus
(Tavahind 900.-/kuus)
Pakkumine kehtib 01.03-31.03.2010
Laupäeval, 27.02 kell 11.00

BodyFit
(treener Kaisa)

*

TAHAD MUUTUDA?
ALUSTA MÄRTSIS
PERSONAALTREENER KAIA
HEINLEHE ABIGA!
Üks kuu treeninguid, nõustamist,
treeneriga kohtumist, toitumissoovitusi
vaid
PÜHENDUSEGA NAISTELE
Keila Kultuurikeskuses
10.märts kell 19.00
PILET: 100.Kohad laudades, hinna sees pokaal veini

2000.- krooni!

(Personaaltreeneri hind spordiklubides orienteeruvalt
al. 500.-/kord)
Lisainfo: kaia@inpilates.ee
Tegutse ruttu, sest kohtade arv on piiratud!
www.tervisekeskus.eu

