uudis

uudis

meelespea

Emakeelest
ja eesti
keelest

Õhupallivõistluse
toimumine sõltub ilmast
lk 5

lk 5
Keila nädalaleht
Reede, 12.03.2010

14. märts –
emakeelepäev
20. märts kevade algus
kell 19.31
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Mood on tagasi
Keilas
Reedel, 5. märtsil toimus
Keila koolis traditsiooniline
moešõu, mille korraldasid
11. klassi õpilased. Muljeid
jagab Erki Fels.

Filmi
oma
kodulinna
Keila linnavalitsus ja Keila kultuurikeskus
kutsuvad kõiki osalema videoklippide konkursil „Minu kodu – Keila“. Kuni 3minutiliste klippide esitamise tähtaeg on 14. mai.
Konkursist võivad osa võtta
kõik soovijad, välja arvatud
igapäevaselt filmide tootmisega tegelevad isikud. Sama autorite grupp võib esitada kuni
5 tööd.
Vastavalt konkursi juhendile peab esitatav videolõik väljendama autori(te) isiklikku
kujutlust Keilast ning köitma
võimalikult laia publikut. Osa-

vaba aeg

lejad peavad oma tööga andma
Keilast positiivse ettekujutuse,
kasutades selleks kunstipärast,
dokumentaalset, humoorikat
või ilukirjanduslikku vaatenurka, ning kujutama Keila eluga
seotud isiklikke või üldsust
puudutavaid, praegusi või ammuseid sündmusi nende vahetus ümbruses.
Videoklipp koos tiitritega ei

lk 3
uudis

tohi olla pikem kui 3 minutit
ning see peab olema loodud
vormingus, mis sobib veebilehtedele üleslaadimiseks ja
kasutamiseks Windows arvutikeskkonna vabavaraga (Windows media player). Tiitrid
peavad sisaldama klipi pealkirja, tootmisaastat, kasutatud
materjalide allikaid, autori(te)
nime. Korraldajad ei sea esitatavas töös kasutatavate kaadrite salvestus-, montaaži- ja
töötlustehnikale mingeid piiranguid.
Tööd tuleb esitada hiljemalt
14. mail kell 15.00 Keila lin-

Hiirekese
mängutuba aitab
sisukalt aega veeta
lk 6

navalitsuse infolauda (Keskväljak 11 I korrusel) mistahes
digitaalsel infokandjal, mis on
pandud märgusõnaga varustatud ümbrikusse koos märgusõna ja vanusekategooriaga
(-16 või 16+) märgistatud
kinnise ümbrikuga töö esitaja
andmetega – autori(te) nimi
(koos vanusega), kontaktandmed (telefoninumber ja e-kirja
aadress). Esitatud kontaktandmeid ei avaldata.
Töid hinnatakse kahes
vanusekategoorias: kuni 16
eluaastat ja üle 16 eluaasta.
Videoklippe hindab Keila lin-

sport

navalitsuse, Keila kultuurikeskuse ja Keila Lehe esindajatest
koosnev žürii.
Võitjad kuulutatakse välja
Keila Päeva programmi raames ja avalikustatakse pärast
seda Keila linna kodulehel.
Konkursi auhinnafond on alles
loomisel, linnavalitsus ootab
ka koostööettepanekuid. Hiirekese mängutuba on lubanud
panna välja eriauhinna parimale beebifilmile – tasuta sünnipäeva Hiirekese mängutoas.
Konkursi juhendiga saab
tutvuda Keila linna veebilehel
www.keila.ee.

Kõik
orienteeruma!
Kevade tervitamine hilisõhtuse orienteerumisega
on saamas traditsiooniks
ja toimub selle aasta 24.
märtsil juba kolmandat
korda.

lk 3

Suusahooaeg
on täies hoos
lk 6
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Nädal Lõppes, teine algas

lugeja kiri

Õppige keeli

Kassidest teise nurga alt

Tulemas on emakeelepäev, mil räägitakse taas tavapärasest enam eesti keelest. Kindlasti on tähtis rääkida
eesti keelest, selle kasutamisest ja juurutamisest.
Eestlased vaatavad üha enam välismaale, just lääne
poole. Keelde on meeletus koguses tulnud inglisekeelseid sõnu ja seda on märgata kõikjal. Eestlane tahab
kõigest väest näidata end eurooplasena mitte nõukogude liidu igandina.
Eesti keele teemalise loo kirjutamisel tänasesse lehte
suhtlesin kolme Keila ühisgümnaasiumi neiuga, kelle
eesti keele oskus pani tõsiselt imestama. Nagu pani
imestama ka see, kuivõrd loomulik on nende jaoks
vajadus nii eesti kui muid keeli õppida.
Olemegi jõudnud sinnani, et vene või mõne muu keele
taustaga noorel on tööturul üks selge eelis eesti noore
ees - lisavõõrkeel. Vene õppekeelega koolides on riigikeele õppimine kohustuslik, lisaks õpetatakse osasid
aineid vaid eesti keeles. See aga tähendab, et noor, kes
vähegi tahab, omandab keskkooli lõpuks heal tasemel
nii eesti kui vene keele. Lisaks tavapärasele inglise ja/
või saksa keelele.
Eesti noor seevastu lööb tihti vene keelele sõrad vastu
ja saab nii ainsa võõrkeelena selgeks inglise või saksa
keele. Targem oleks vaid läände vaatamise ja ida eest
põgenemise asemel vaadata kahele poole.

keila leht
LEHT@keila.ee

Lugesin eelmisest
lehest kollasest
kassist, keda oli tulistatud. Olen ka ise
Mudaaugu elanik ja
ilmselt tean, millisest kassist lugu
käib. Kahjuks ma ei
tea, millises majas
selle kassi pererahvas elab, seetõttu
loodan, et minu
lugu jõuab kassi
omanikeni.
mudaaugu elanik
Eelmise nädala alguses ärkasin
öösel hirmsate loomahäälte
peale. Unesegasena mõtlesin,
et need on kitsed. Kuid miks
peaks kits nii kohutavalt karjuma, kas mõni koer ründab
neid? Hüppasin voodist välja
ja nägin karjujat: otse meie
akna taha ilmus kollane kass,
ise võikaid hääli tehes. Tegin
ukse lahti ja põrutasin jalaga
vastu maad. Kass aga ei mõelnudki ära joosta. Kohkusin
lausa ära ja hetkeks mõtlesin,
et loom on marutõbine. Kuid
siis meenus, et marutõbe meil
enam praktiliselt ei ole ja ilmselt on kassil pulmaaeg.
Võtsin maast peotäie lund
ja viskasin kassi poole. Ta küll
pisut taganes, kuid ära ei läinud - kräunus ikka vihaselt.
Alles siis, kui teise peotäie
lund võtsin ja sellega kassi
poole jooksma hakkasin, ta põ-

genes. Läksin tuppa ja püüdsin
uuesti magama jääda. Mõtlesin, et ei julge oma kassi enam
üldse välja lasta, kui selline
kiimas fuuria lausa akna taha
tuleb. Minu kass on kastreeritud. Kastreeritud kass on rahulik loom, kes eriti ringi ei
hulgu ja kindlasti pulma ajal
oma kisaga ümberkaudseid
inimesi öösiti ei hirmuta.
Ja uskuge või mitte, aga
järgmisel öösel ärkasin jälle samasuguste võigaste häälte
peale. Nüüd juba teadsin, kellega tegemist on. Loomulikult
nägin akna taga karjuvat kollast kassi. Võtsin põrandalt
sussi ja läksin sellega vaikselt
ukse juurde. Tegin ukse järsku
lahti ja viskasin sussi kassi
poole. Pihta ei saanud, aga

kass jooksis õnneks ära. Otsisin oma sussi lume seest üles,
läksin tuppa ja püüdsin uuesti
magama jääda.
Vaatamata sellele, et see
kollane kass kahel ööl mu une
rikkus, on mul väga kahju, et
keegi kuri inimene teda tulistas. Loodan, et kass paraneb.
Mulle kassid meeldivad, kuid
looma peremees peab vastutama oma looma tegude eest.
Ehk ei olnud mina ainuke, kes
kassi kisa peale ehmunult voodist välja hüppas, ja kui mina
kassi toasussiga viskasin, siis
võis mõnele teisele tõhusam
riistapuu pihku sattuda. Ma ei
püüa absoluutselt õigustada
tulistajat, loomulikult on see
kuritegu, kuid igal asjal on ikka
kaks otsa.

internetiFoorum

web.keila.ee/Foorum

Õhksoojuspump
kortermajas
Küsimus selline: kui kortermajas tahab keegi panna õhksoojuspumpa, siis kas peab linnavalitsuselt luba küsima? Kas
on kohustus küsida nõusolekut
ka teistelt korteriomanikelt?

Imbi Grünberg
Õhk-soojuspumpade paigaldamiseks korterelamute juurde
on kindlasti tarvis kirjalikku
nõusolekut
linnavalitsusest.
Ühtset reeglit, millistel tingimustel luba väljastatakse, kehtestatud ei ole, iga juhtum lahendatakse
objektipõhiselt
taotleja avalduse alusel. Avaldusele tuleb lisada elamu kaasomanike (kõigi korteriomanike)
nõusolek, mis võib olla vormistatud korteriühistu üldkoosoleku protokollina, kui koosolekul
osalesid kõik korteriomanikud.

Pildil olev kass ei ole juhtumiga seotud

Nädal piltides

Foto: valdur vacht

4.märtsil toimus beebiball. Keila
linnavalitsuse saali olid kutsutud eelmise aasta 1.augustist
kuni 31.detsembrini sündinud beebid ja nende vanemad.
Kutse on saanud kokku 64 lapse vanemad.

Keila nädalaleht

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

Foto: kadi kroon
Tantsu - Kati tantsushowl “Kus tantsu, seal
särtsu” esinesid Vikerkaare vanema ja noorema põlvkonna
tantsulapsed ja tantsutrupp Fantasy

Vastutav väljaandja:
Doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Kultuurikeskuses avati Raivo Tiikmaa
fotonäitus “Aken Keilasse”
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

Foto: kadi kroon

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

Keila Kooli moeshow FIBIK

Kuumaõhupallivõistluse
toimumise üle otsustab
ilmataat

5. märtsi õhtul toimus Keila Kooli aulas 2.
lennu moeshow FIBIK ehk Fashion Is Back
In Keila. 11. klassi õpilaste visioon moe
evolutsioonist alates maailma loomisest
kuni tulevikuni välja. Nagu Keila moegaladele kohane, oli riietest tähtsam etendus
ja huumor.
erki fels

Raskel ajal suudeti väheste ressurssidega korraldada
meeldejääv ja vaimukas vaatemäng. Muusikavalik oli mitmekesiselt stiilne (isegi selle
artikli kirjutamise ajal mängib
saateks üks neilt varastatud
lugu), kostüüme oli riidepuust
riidepuuni, vahelülitused lava
taha olid naljakad (eriti tore oli
neiu, kes oli enda jaoks avastanud uue, sügavuti toimiva
sinise meigi).
Õhtujuhtide valikuga tabati
märki. Äravahetamiseni sarnased kaksikvennad, kellel juhtus olema samal päeval ka 18.
sünnipäev, moodustasid julge
ja ebatavalise duo. Õhtujuhtidega on tihti nii, et nad kas
pingutavad üle või on liiga lõdvad. Seekord oli kõik paigas.
Sõnaline osa oli just see, mida
peamiselt Keila noortest koosnev publik ootas ja tahtis kuulda: lihtne, vaba ja nauditav.

Milliseid rõivakollektsioone
esitleti? Algul olid Aadam ja
Eeva, kes oma nurjatu tegevusega Eedeni aias kutsusid
kohale 7 surmapattu. Moeshow kohta sügavmõtteline oli
õnnetu 20. sajandi kujutamine: võidurelvastumise muretu
marss, džässirütmis lõbusalt
daamiga tatsav vanake, sõda ja
hipid, sõda ja rock-n-roll. Tunnustust leidis ka spordiguru
Irja Põlluveer, kelle fännklubi
oli kohal ja võimles oma iidoli
auks.
Loomulikult ei puudunud
kohustuslik n-ö kahtlane etteaste, mis tavaliselt on inspireeritud poiste hormoonidest. Sparta linnriigist pärit
tõmmud noormehed tantsisid
üksteisega ja lehvitasid kilpe,
täpselt nii, nagu üks korralik
kahtlane etteaste nõuab.
Ka keemik (tuntud ka kui
Einard Mändla) ratsutas puuhobusega kohale. Eks me kõik
olime üllatunud, peas vaid
üks küsimus: kust küll õppis

Moeshowl etendati õpilaste visioon moe evolutsioonist
Einard Mändla nii oskuslikult
puuhobusega ratsutama? Nagu
ta lava taga hiljem tunnistas,
nõuab puuhobusega kappamine pikka meelt ja pikka tööd
iseenda kallal.
2. lend tõi ürituse juurde
ühe uue elemendi. Nimelt
eelmise lennu parodeerimise.
Sellega taheti abiturientidele soovida edu eksamiteks.
Kena žest. Samuti oli armas,
et noored pidasid meeles meie
raamatukogu grand old lady’t

Helve Rehepappi, kellel täitus
35 aastat meie koolis.
Mida toob Keila Kooli 2.
lennu arvates tulevik? Seiklusi ufodega, noori neidusid
flirtimas robotitega (kuni neil
aku tühjaks saab), balloonkleite ja üllatusi. Meile aga toob
järgmine õppeaasta juba uue
moeshow ja rockipeo, kus õpilastel on taas võimalus ühise
eesmärgi nimel pingutada ja
veelgi rabavamate etteastetega
oma eelkäijaid ületada.

Fotod: karmo tihane

Keemik puuhobusel

uudis

Keila o-öö 2010 kutsub orienteeruma

Kevade tervitamine hilisõhtuse orienteerumisega on saamas traditsiooniks ja
toimub selle aasta 24. märtsil juba kolmandat korda.
tiina sinujärv
KNK

Kogunemine on kell 18.45
Tankimäel, start 3tunnisele
valikorienteerumisele antakse
kell 19.00. Edasi tuleb asuda
kontrollpunkte otsima Terviseradade ja Mudaaugu piirkon-

nas. Kõikide punktide leidmisel on läbitavaks teepikkuseks
umbes 7 km. O-ööl osalemine
on tasuta ja ei eelda eelnevat
orienteerumiskogemust. Üksinda pimedas metsas ekselda
oleks kindlasti kõhe, aga mitmekesi on see lõbus ja põnev.
Orienteeruma ootame kõiki

huvilisi. Osavõtuks tuleb kokku panna 3-5liikmeline võistkond, mille saab registreerida,
saates kirja aadressile knk@
keila.ee või helistades telefonil 6099089. Iga võiskond vajab vähemalt ühte taskulampi,
kompassi ja laetud mobiiltelefoni. Osaleda võivad kõik
soovijad, kuid alla 14aastaste
orienteerujatega peab olema
võistkonnas vähemalt üks
täiskasvanu. Kõigil alla 18aastastel peab olema lapsevane-

ma kirjalik luba. Kirjaliku loa
vormi saab noortekeskusest
või aadressilt www.keilanoortekeskus.ee/uudised.
Kontrollpunkte
aitavad
sisustada Kaitseliidu Harju Malev, Noorteaktiiv, SOS
Lasteküla, MTÜ Liikumisrõõm ja teised vabatahtlikud.
Ülejäänud
kontrollpunktid
tuleb lihtsalt üles leida ning
leidmist kinnitav märge kirja
panna.
Kõikide
osalejate vahel

loositakse lõpp-punktis väiksemaid auhindu, premeeritakse ka parimaid ülesannete
täitjaid. Lõkke ääres saab end
soojendada ning Keila Lions
Klubi pakub sooja suppi ja
jooki. Ürituse orienteeruv
lõpp on kell 23.00.
Võistkondi saab registreerida kuni 22. märtsini. Tore, kui
teie võistkonnal on ka nimi,
kuid kindlasti tahame teada
liikmete nimesid ja vanust.
Ootame rohket osavõttu.

uudis

Arvuti- ja internetikoolitus aitab elu mugavamaks muuta
signe teder

KOOLITUSTE PROJEKTIJUHT

Veel aasta tagasi kulus Marial
iga nädal mõni tund linnas
asjaajamistele – maksta tuli
elekter, telefon, elukoha kommunaalkulud; võrrelda hindu
ning teha vajalikud sisseostud. Täna maksab Maria kõik
arved, leiab soodsaimad hinnapakkumised ning katsetab
ka juba asjade tellimist internetist. Kevadel on Marial kindel plaan Seemnemaailmast
seemneid tellida.
Maria lugu on üks kümnete

tuhandete teiste seast. Alates
läinud aasta maikuust on Ole
Kaasas! tasuta arvuti- ja internetikoolitustel õppinud ja
saanud julgustust internetti
kasutada üle 40 000 inimese.
Arvutita on võimalik hakkama saada, kuid mugavam,
kiirem ning teinekord ka turvalisem viis on siiski kasutada
internetti. Näiteks arvete tasumiseks ei ole tarvis ise kohale minna ja suurt summat
sularaha kaasas kanda.
ID-kaart on seejuures üks
lihtsamaid ja turvalisemaid
võimalusi kaitsta nii oma pan-
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gakontot kuritarvitamise kui
ka dokumente võltsimise eest.
Ettevaatlik tasub siiski olla ka
internetis.
E-maailma üks
ohtudest on identiteedivargus. Seetõttu ei tohi anda oma
ID-kaarti võõrale koos PINkoodidega ega hoida koode ja
ID-kaarti koos.
Õppida ei ole kunagi hilja.
Ole Kaasas! on ajaga kaasas
käimise projekt. Näiteks patsiendiportaali turvakaalutlustel ilma ID-kaardita siseneda
ei saa. Kas pole mitte huvitav
olla kursis oma tervist puudutavate dokumentidega?

KOOLITUSED
Viimased koolitused Keila linnas:
20.märts kell 11.00 (4h) Keila Kool (Põhja 8)
24.märts kell 10.00 (4h) Keila Kool (Põhja 8)
Registeeru ja küsi infot ka teiste Harjumaa koolituste kohta
telefonil 6180180 või uuri ise www.olekaasas.ee .

Tule üksi, sõbraga või saada
vanavanemad! Tasuta arvutija internetikoolitused kestavad märtsi lõpuni. Eelteadmised arvutist ja internetist ei
ole vajalikud. Üheskoos saab
harjutada internetist info leidmist, elektronposti saatmist,
patsiendiportaali kasutamist
ning kõike muud, mis seotud

ID-kaardi ja e-teenustega.
Internet muudab elu mugavamaks. Ainult mõne hiirele
vajutusega saab suhelda riigiasutuste, ettevõtete või lapselapsega.
Kõik koolituse läbinud
saavad ka vastava tunnistuse.
Projekte kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Nädalavahetusel toimuva Upviser Cup kuumaõhupallivõistluse võib rikkuda halb ilm. Võistluse peakohtunik Risto Jalava
kommenteeris ilmaprognoosi
sõnaga „põnev“. Tänane (kolmapäevane) ilmaennustus lubab nädala lõpuks sademeid
ja ka tuule kiirust ennustatakse
kuumaõhupallide lendamiseks
lubatud 5m/s piiri peale. Kui
ilmaolud lennata ei luba, räägivad võistlejad Risto Jalava
sõnul selle asmel teineteisele
lugusid.
Võistlusele saab kriipsu peale tõmmata liiga tihe lumesadu. Risto sõnul on kerge sadu
okei aga kui lund liiga palju on,
kaob hea nähtavus ja võistlejad
ei pruugi märgata elektriliine.
Teine suurem takistus on tugev tuul. Risto: „Kui puud tuule
käes kõiguvad, on ilm selgelt
liiga tuuline.“ Võistluseks on
vaja siiski vaid paar tundi ilusat
ilma, lendamiseks kulub umbes
tund.
Kuna tuule suunda täpselt
ette prognoosida ei saa, tuleb
korraldajatel varem valmis vaadata kõik võimalikud stardikohad igas ilmakaares. Kui varem
piisavalt stardipaiku valmis ei
otsi, võib võistluspäeval väga
kiireks minna. Praegu on üheks
parimaks stardipaigaks Laitse
rallipark, mis Risto sõnul asub
kaunis kohas ja õhkutõusuks
hea. Sobiliku maandumiskoha
peavad võistlejad aga ise leidma.
Võistluslennud on planeeritud 12. ja 13. märtsi hommikuks
ja õhtuks ning 14. märtsi hommikuks.

Karjäärikohvik korraldab
töötoa „Elu kutse“
Karjäärikohvik ootab 16-19aastaseid noori osalema töötoas
„Elu kutse“. Töötuba toimub 22.
ja 25. märtsil kell 12.00 – 14.00
Keila Avatud Noortekeskuses.
Töötoas leitakse vastused küsimustele: Mida ma pean otsustamisel teadma ja arvestama?
Kuidas teha valikuid ja leida
oma karjääritee? Kuidas oma
plaanid ellu viia?
Töötuba toetab noori oma
karjääri arendamisel peale
gümnaasiumi lõpetamist. Töötuba viib läbi karjäärinõustaja
Kersti Valter. Töötoas osalemine on kõigile tasuta. Vajalik
on eelnev registreerimine kuni
18.märtsini: maret@kultuuriguru.ee, tel. 5221163. Info: www.
keilanoortekeskus.ee.
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Liiklusohutuskampaania
algas ka Keilas
Esmaspäeva, 8. märtsil viidi
kõigis Keila väljasõitudes läbi
politseiline tegevus, mille käigus vormistati kokku 9 rikkumist, neist 5 korral oli tegu
lubatud alkoholimäära ületamisega ning ühel juhul ei olnud laps nõuetekohaselt kinnitatud.
Keila konstaablijaoskonna
juhi Timo Suslovi sõnul olid
esmaspäevase kontrolli tulemused märgatavalt meeldivamad, kui eelmiste reidide ajal,
kuid samas leiab konstaablijuht, et ka üks alkoholi tarbinud autojuht on liiga palju.
„Tänase külma ilmaga oli
palju selliseid juhtumeid, kus
inimesed ei olnud enne sõitma
asumist tuuleklaase puhtaks
teinud. Mõnel autol oli esiklaasil vaid silma kõrguselt
peenike riba lahti kraabitud.

projekti koostamiseks.
Linnavalitsus määras projekteerimistingimused Ülase 4a kinnistul puurkaevpumpla
hoone
ja
reservuaaride lammutamiseks.

Uued eelnõud
seerida
oma
õigusi,
vabadusi ja kohustusi, samuti puhtus ja heakord.
Eeskirja on sisse kirjutatud
ka hulk linna kohustusi.
Linnavalitsus saatis volikogu menetlusse Keila linna
eelarvest noorte huvitegevuse toetamise korra muutmise
eelnõu.
Määruse
muutmise põhjustas vajadus toetada Keila linna huvitegevusbaase ja pakkuda
samas noortele laias valikus
huvitegevust kodu lähedal.

Ruumi üürile andmine
Linnavalitsus kinnitas Keskväljak 11 esimesel korrusel
asuva linnale kuuluva 37,8
m² suuruse mitteeluruumi
avaliku kirjaliku enampakkumise tulemused ja kuulutas pakkumise võitjaks Vladimir Posti pakkumise
hinnaga 51 krooni ruutmeetri eest. Üürileping sõlmitakse kuni 31. detsemb-

Родной язык и эстонский язык
14 марта в Эстонии отмечается день родного языка. В
нашей стране живет много
людей, для которых родным языком является
какой-то другой язык. На
тему родного и эстонского
языка редактор газеты побеседовал с ученицами 11го Кейлаской Общей гимназии Еленой Шурман,
Елизаветой Курлетовой и
Яной Кангер. (стр. 5)

Selle nädala algusest alustas Maanteeamet koostöös
Politsei- ja Piirivalveametiga
turvavöö kasutamise vajalikkust selgitavat liiklusohutuskampaaniat “Kinnita tagaistmel turvavöö!”.

Projekteerimistingimused

Keila Linnavalitsus saatis
volikogu menetlusse Keila
linna avaliku korra ja heakorra eeskirja kehtestamise
eelnõu. Muuhulgas sätestatakse eeskirjaga Keila linnas
avalike ürituste korraldamise nõuded. Uue redaktsiooni eesmärk on koos riigi ja
linna vastavate õigusaktidega tagada linna haldusterritooriumil kogukonna rahulik kooseksisteerimine ja
turvalisus ning igaühe õigus omada avalikku kindlustunnet ja võimalus reali-

Сегодня в номере

Sellise olematu vaateväljaga
sõitmine on äärmiselt ohtlik,“
lisas Suslov.
Selle nädala algusest alustas Maanteeamet koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga turvavöö kasutamise vajalikkust
selgitavat liiklusohutuskampaaniat “Kinnita tagaistmel
turvavöö!”. Kampaania eesmärk on selgitada inimestele
turvavöö kinnitamata jätmisega kaasnevaid riske ning selgitada, et kokkupõrke korral võib
turvavööta tagaistuja tappa
inertsi mõjul eesistuja. (http://
www.mnt.ee/atp/?id=41967 )

Keila Linnavalitsuses
Linnavalitsus määras projekteerimistingimused Ehitajate tee 7 kinnistul asuva
puurkaevpumpla lammutusprojekti ja puurkaevu
tamponeerimisprojekti ning
reservuaaride hoone ehitus-

venekeelne veerg

rini 2012.
Linnavalitsus tunnistas kolme Keskväljak 15 esimesel
korrusel asuva mitteeluruumi kasutusse andmise avaliku kirjaliku enampakkumise
teel
osavõtjate
puudumise tõttu nurjunuks
ja enampakkumise menetluse lõppenuks.

Jaamahoone ümbrust hakkab
projekteerima Lemminkäinen
Keila raudteejaama, Jaama tänava ja Jaama 1 parkla projekteerija leidmiseks korraldatud
vähempakkumise võitis Lemminkäinen Eesti AS pakkumine.
Kokku
osales
vähempakkumisel
kaksteist firmat,
kellest ühe pakkumine ei vastanud
tingimustele ning ühe pakkumine jäi selgelt alla projekteerimise omahinna. Vestlusvooru pääses kolm pakkumist.
Komisjon tegi Keila linnavalitsusele ettepaneku tunnistada

edukaks pakkumiseks madalaima hinnaga pakkumise esitanud Lemminkäinen Eesti
AS. Võidupakkumise hind on
97 320 krooni.

Projekteerimise
aluseks
võetakse Keila Linnavolikogu
31.03.2009. a otsus nr. 17
„Keila raudteejaama piirkonna
detailplaneeringu osaline kehtestamine“.

Keila Linnavalitsus teatab
Pargi 21 kinnistu detailplaneeringu avalik
väljapanek
Keila Linnavalitsus võttis
05.03.2010 korraldusega nr
69 vastu Keila, Pargi 21 kinnistu
detailplaneeringu,
mille avalik väljapanek toimub
22.03.-05.04.2010
Keila Linnavalitsuse I korruse inforuumis ja digitaalselt veebilehel.
Planeeritava
maa-ala
suurus on 0,23 ha. Planeering hõlmab Pargi 21 kinnistut, mille suurus on 1588
m 2 , ning sellega külgnevaid tävavalõike. Pargi 21
kinnistu asub Keila linna
väikeelamute piirkonnas.

Detailplaneeringuga jagatakse Pargi 21 kinnistu
kaheks sarnase suurusega
väikeelamu krundiks ning
määratakse
ehitusõiguse
ulatus uue üksikelamu rajamiseks, arvestades piirkonnas väljakujunenud hoonestuslaadi. Planeeringuga on
antud kruntidele tehnovõrkude, heakorra, parkimise
lahendus ning kavandatud
juurdepääsud Pargi tänavalt. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

07.03 kell 18.58 - Piiri tänaval
kõndis meesterahvas, avatud
alkoholipurk käes. Kinni peetud
ning hoiatatud. Pudel peideti
põue ära.
09.03 kell 12.47 - Uue kooli
juures pidavat olema alkoholijoobes mees. Kohale jõudes ei
näinud/leidnud kedagi.
09.03 kell 15.40 - Keila gümnaa-

siumi ees õhtukooli õpilased
suitsetasid. Korrale kutsutud
ja palutud suitsud kustutada.
Tehtud.
10.03 kell 01.58 - Pargi tänaval
kõndis keset teed purjus meesterahvas. Kinni peetud ja suunatud kõnniteele. Isik suundus
kodupoole.

Krimiuudised
securitas 1660
04.03 kell 15.22 - Jaama bussipeatuses istusid kodutud reas.
Palutud lahkuda, kuna teised
inimesed ei saanud istuda. Lahkusid.
05.03 kell 10.00 - Keila gümnaasiumi juures õpilased suit-

setasid. Korrale kutsutud ja
andmed võetud ning politseile
edastatud.
05.03 kell 14.20 - Linnamäe tn
auto lumehanges kinni libeduse tõttu. Välja aidatud. Linnavara ei kahjustatud.
06.03 kell 23.18 - Tervisekeskuse parklas tarvitati alkoholi.
Minema saadetud.

Воздушно-тепловой насос в квартире
У читателей газеты возник
вопрос: «Если владелец
квартиры хочет установить
в своем жилье воздушнотепловой насос, нужно ли
для этого разрешение мэрии?» На этот вопрос отвечает советник по вопросам
строительства Имби Грюнберг. Для установки в квартире воздушно-тепловой
помпы разрешение мэрии
обязательно. К заявлению
необходимо приложить согласие квартирного товарищества, которое может
быть оформлено в виде
протокола общего собрания всех членов указанного товарищества. (стр. 2)
Игровая комната для
малышей
Два года назад начало новому делу положили две
мамы, у которых на двоих
было пятеро детей в возрасте до двух лет. И если
сначала они справлялись с
организацией деятельности игровой комнаты для
самых маленьких вдвоем,
то сейчас сложилась команда из 7 человек, которые продолжили интересную и полезную задумку.
Игровая комната удивительно популярна, ее посещают не только мамы с малышами, проживающие в
Кейла, но и жители окрестных волостей. Помимо различных возможностей для
игр, есть много других занятий. По словам организаторов, особой популярностью
пользуется
гимнастика для малышей.
Очень важным, по мнению
организаторов, является
возможность для общения
у мам, которые находятся с
малышами дома. (стр. 6)
Пользование Интернетом делает жизнь удобнее
Конечно, прожить без ком-

пьютера можно, но умение
им пользоваться делает
жизнь гораздо удобнее.
Еще год назад у Марии
каждую неделю уходило
несколько часов на то, чтобы оплатить все счета,
сравнить цены на товары в
разных магазинах, потом
сделать покупки именно
там, где это будет наиболее
выгодно. Уже сегодня все
это Мария делает через
Интернет, и планирует в
перспективе научиться делать заказ семян на специальном сайте. История Марии – одна из тысяч
подобных. Начиная с прошлого года, курсы пользования Интернетом уже
прошли более 40 000 человек. Еще есть возможность
поучаствовать в таких курсах и в Кейла: 20 марта в
11.00 (4 часа) в Кейлаской
Школе, 24 марта в 11.00 (4
часа) также в Кейлаской
школе. Зарегистрироваться можно либо по телефону 6180180, либо на сайте
www.olekaasas.ee. (стр. 3)
Модное шоу в Кейлаской Школе
5 марта вечером в зале
Кейлаской Школы состоялось модное шоу, организованное учащимися 2-го
выпуска.
11-классники
представили на суд публики свое видение эволюции
моды, начиная с далекого
прошлого, заканчивая будущим. Как всегда, на таких шоу прежде всего оценивалось
само
представление и чувство
юмора участников. (стр. 3)
Безопасность
движения
В понедельник, 8 марта, в
городе проводилась полицейская операция, в ходе
которой было оформлено 9
нарушений, из которых
пять связано с излишним
употреблением алкоголя.
По словам участкового
констебля Тимо Суслова,
они остались довольны результатами операции, несмотря на то, что в этот раз
было много нетрезвых водителей. Начиная с этой
недели, полиция в сотрудничестве с Дорожным департаментом
проводит
компанию, в рамках которой будет проводиться
проверка того, насколько
регулярно
используют
ремни безопасности пассажиры, сидящие на заднем
сидении. (стр. 4)
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Lühidalt

Emakeel ja eesti keel

14. märtsil tähistatakse emakeelepäeva. Eestimaal ja
ka Keilas elab aga
palju inimesi, kelle
emakeeleks ei ole
eesti, vaid on mõni
muu keel.
Eesti keele ning
emakeele teemadel
vestlesime sel korral Jelena Šurmani,
Jelizaveta Kurletova
ja Jana Kangeriga
Keila Ühisgümnaasiumi 11. klassist.
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Mis on teie jaoks emakeelepäev – eesti või vene keele
päev?
Emakeelepäev on ikka eesti keele päev. Koolis toimub
üritus, kus loetakse luuletusi,
lugusid, lauldakse, räägitakse
Eesti ajaloost. Ikka eesti keeles.
Mis keeles kodus räägite?
Liza: Kodune keel on mul vene
keel. Käisin vene lasteaias ning
olen kogu aeg käinud vene
koolis. Eesti keelt olengi koolis
õppinud. Ja rääkinud tuttavate
ning töökaaslastega eesti keeles. Tulevikus on vaja niikuinii
õppida ja töötada eesti keeles,
seda on vaja osata. Sooviksin,
et valdaksin eesti keelt puhtalt, et see oleks nagu teine
emakeel.
Lena: Minu vanemad saatsid
mu ühe programmi raames
kuuks ajaks eesti peresse keelepraktikat saama. See oli suureks abiks. Samas ega seegi
ei pruugi aidata.
Jana: Jah, mul üks tuttav oli samuti kuu aega
eesti peres, kuid
tulemuseks oli,
et pere rääkis
vene
keelt.
Mina ise käisin eestikeelses
lasteaias, kuid
esimesse klassi
läksin vene kooli.
Just siis räägiti aga
meedias võimalusest, et vene koolid
lähevad kohe üle
eestikeelsele õppele.
Mu vanemad leidsid,
et parem on kohe õppida eesti koolis. Terve
esimese klassi õppisin
eraõpetajaga eesti keelt
ja läksingi teise klassi
eesti kooli. Õppisin seal
9 aastat, kuid lõpuks
vahetasin uuesti kooli,
sest järgmisel aastal ootavad ees lõpueksamid.

Eesti keeles on neid mul raske
teha, eriti kirjandit.
Kas neid noori, kes on pärit
vene kodust, kuid käivad
eesti koolis, on palju? Kas
sellega on ka mingid ohud
seotud teie arvates?
Jana: Iga aastaga on neid õpilasi üha rohkem. On küll oht,
et noored hakkavad unustama oma keelt. Ei oska näiteks
enam vene keeles korrektselt
kirjutada. Kui mina eesti koolis käisin, õpetas ema mulle
ikka kodus vene keelt ka. Ma
protestisin selle vastu kõvasti. Aga nüüd saan aru, et oma
emakeelt tuleb ka õppida.
Milliseid aineid teile koolis
eesti keeles õpetatakse?
Kas eesti keeles on raske
õppida?
Giidiõpetus,
kultuurilugu,
ühiskonnaõpetus, eesti kirjandus on eesti keeles. Kõiki teisi
aineid õpetatakse vene keeles.
Üldiselt ikka on raskem
võõras keeles õppida, aga see
on individuaalne. Mitte igaüks
ei saa hakkama kahe keelega
korraga.
Õpetajad püüavad ikka nii
teha, et kõik saaksid aru. Kui
vaja, seletavad vene keeles üle.
Kui palju koolis eesti keelest
ja kultuurist räägitakse?
Jana: Õpetatakse eraldi Eesti
kultuuri ja kirjandust. Loeme
eesti teoseid, luuletusi, tutvume Eesti lauljate, näitlejatega.
Vaatame filme. Omapead vabal
ajal seda ju ei teeks.

Harju Maakonna aukodanik on Johannes Tõrs

Kas sama õpite ka vene keele ja kultuuri kohta?
Eraldi vene kultuuri ei õpi,
vene keelt ja kirjandust aga
küll. Loeme palju klassikalist
vene kirjandust.
Mida on vaja, et venelased
paremini eesti keelt oskaksid? Mis teid isiklikult motiveerib?
Töö ja haridus on see, mis motiveerib. Kus iganes sa ka ei
elaks, keelt on ikka vaja õppida. Inglismaal õpid ju ka inglise keelt.
On erinevaid inimesi. On
selliseid, kes saavad väga vähe
aru. On selliseid, kes ei räägi,
kuid enam-vähem saavad aru,
millest jutt. On ka neid, kes ei
saa üldse aru, mis ümberringi
toimub.
Mõne puhul on asi selles, et
kardetakse rääkida, vigu teha.
Praktikat peab olema, keelt
tuleb kasutada. See on aga
tihti raske, sest isegi poes leti
taga räägitakse vene keelt. Sellest polegi midagi halba, aga
kui pole vajadust suhelda, siis
ei saagi kusagilt praktikat.
On antud kõik võimalused

on kõik korras, aga on küll selliseid noori, kes teist rahvust
üldse ei salli. Ei suudeta isegi
sööklas koos olla. See tuleb perest - kui lastele päevast päeva öeldakse, et
keegi on paha,
“Töö ja haridus on see,
siis ta hakkabki nii arvama.
mis motiveerib. Kus
Kui pere peab
iganes sa ka ei elaks,
rahvusest olukeelt on ikka vaja
lisemaks,
et
oleks
tegemist
õppida. Inglismaal õpid
hea inimesega,
ju ka inglise keelt.”
siis suheldakse
kõigiga. Praegu
õppida, tasuta keelekursused probleeme ei ole, aga vahel
jms. Edasine oleneb tahtest. tekib nagu plahvatus ja kõik
Kui inimene ise ei taha, siis ta hakkavad omavahel tülitsema.
ei saagi keelt selgeks.
Liza: Meil on koolis korraldatud palju integratsiooniprojekRäägime natuke ka te, kus kohtuvad eesti ja vene
erinevate rahvuste õpilased. On olnud väga tore
suhetest Eestis. Kui- - leitakse ruttu ühine keel.
das te end Eestis
Jana: Oleneb inimese tüütunnete? Milli- bist.
ne on suhtumine?
Kui vaadata Keila linna, siis
Lena: Ei tunne, kui eraldatud eestlased ja
et suhtutakse hal- venelased siin on?
vemini kui eestlas- Liza. Ei usu, et väga suur vahe
tesse.
on.
Jana: On juhuseid, Jana: Päris palju suheldakse
kus inimesed ei suhtu minu arvates. Tean paljusid
meisse kui võrdse- noori, kes õpivad vene koolis,
tesse, vaid kui aga suhtlevad ka eesti lastega.
okupantidesse. Jana: Väiksemad suhtlevad
Siiski on sel- ikka omavahel. Igas vanuses
liseid inimesi on oma piirangud, mida väiküha vähem. Pii- semad lapsed on, seda vabam
rid on avatud, ini- on suhtlemine. Lastel on rohmesed liiguvad va- kem julgust minna juurde ja
balt ühest riigist teise, öelda - tere, saame sõpradeks.
elatakse ise võõral maal
ja ollakse harjunud võõ- Mida teha, et muuta vene
rastega Eestis.
noortel kohanemine kergemaks?
Kas olete kohanud ka Noortel on vaja rohkem omarahvuste- ja kultuuri- vahel suhelda. Selle algatuseks
devahelisi konflikte?
sobivad igasugused projektid,
Jana: Meil isiklikult mille jooksul tuleb omavahel
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rääkida, midagi teha. On võimalik, et tekivad tutvused, mis
jäävad kestma ka hiljem.
Selliseid projekte tuleb hästi juhtida, et eri rahvused erinevates nurkades omaette ei
istuks. Ka vaba aeg peab olema
korraldatud.
Mis riigiga näete end seotuna tulevikus?
Lena: Ei ole veel otsustanud.
Võibolla lähen mujale, võibolla jään siia.
Liza: Ei tea veel. Õpin ka inglise keelt, äkki lähen õppima
hoopis kuhugi mujale.
Jana: Jään kindlasti Eestisse,
siin on turvaline tunne.
Ajakirjanduses on palju juttu sellest, kui erinevad on
eestlaste ja venelaste elud
Eestis. Muuhulgas ajalookäsitlus ja infokanalid. Jana,
oled käinud nii eesti kui vene
koolis. Kas ajalookäsitlus on
erinev?
Eks igaüks üritab ikka veidi
omalt poolt vaadata ajalugu.
Mõned rõhutavad ühte asja,
teised teist. Vaatenurk on küll
veidi erinev.
Kas loete ka eesti lehti? Milliseid infokanaleid tarbite?
Jana: Loen eesti lehti. Vaatan
ka eesti telekanaleid, kuid häda
on selles, et filmid on inglisekeelsed, seega keelepraktikat
ei saa ikkagi.
Liza ja Lena: Eesti lehti ei
loe.
Liza: Vaatan rohkem vene kanaleid.
Jana: Vanasti vaadati rohkem,
vanemad inimesed vaatavad
ka praegu venekeelset AKd.
Venekeelset kanalit, kus eesti
uudised vene keeles, vaadatakse rohkem.

Harju maakonna aukodanik on
Lagedil asuva Eesti Vabadusvõitluse Muuseumi asutaja ja
juht Johannes Tõrs.
Johannes Tõrs on Lagedil
asuva Eesti Vabadusvõitluse
Muuseumi asutaja ja juhataja.
1994-dal aastal avatud Eesti
Vabadusvõitluse Muuseum on
sõjamuuseum, kus eksponeeritakse nii eelmistes sõdades kui
Teises Maailmasõjas kasutusel
olnud sõjatehnikat, relvi, sõjaväevorme ning palju muud.
Johannes Tõrs on olnud aktiivne Võidupühale pühendatud
Harju Maakaitsepäeva elluviimisel, Vabadussõja mälestuse
hoidmisel, kaitseväe ajaloolise
ülesehituse tutvustamisel ning
noorte isamaalisel kodanikukasvatusel. Ta on Akadeemilise Sõjaajaloo Seltsi, Harjumaa
Lions klubi ja Meestelaulu Seltsi liige ja autasusatud mitmete
Eesti ja Soome teenetemärkidega, sealhulgas Harju maakonna teenetemärgiga (2007).
„Johannes Tõrsi pühendumine ja panus isamaalise kodanikukasvatuse ning Vabadussõja ajaloo jäädvustamisel on
eeskujuks meile kõigile,“ lausus
Harju maavanem Ülle Rajasalu.
Varem on aukodaniku vapimärgi pälvinud dirigent Eri Klas
(2009).
Harju maakonna aukodanikuks nimetatakse isik, kes oma
silmapaistva töö ja tegevusega
on kaasa aidanud maakonna
arengule, samuti muude saavutuste eest, mis on toonud au
ja tunnustust. Harju maakonna
teenetemärk ,,Harju maakonna
aukodanik“ on asutatud maakonnale osutatud eriliste teenete ja väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks. Aukodaniku
kandidaadid esitab maavanemale vastav komisjon.

Keila kooli õpilased maakondlikul ajaloo olümpiaadil
20. veebruaril toimunud maakondlikul ajaloo-olümpiaadilsaavutasid Keila Kooli õpilased
järgmised kohad: Laura Enno
6a I koht, Ahti Simo Laido 8d
4.koht, Marie Murdla 9a 4.koht,
Monika Mäger 10b 5.koht.
Lisaks jõudsid omas vanusegrupis kümne parema hulkaMaris Pille 7a, Elise Johanna
Raja 8d, Kirsti Vaikla 9a
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Hiirekese mängutuba
aitab vanematel
kodusolemise aega
sisukamaks muuta

Hiirekese mängutoale panid kaks
aastat tagasi aluse Anneli Pärlin ja
Liisi Viigisalu, kel oli
tol ajal kahe peale
kokku viis alla 5aastast last. Kui algul
vedasid Anneli ja
Liisi mängutuba
kahekesi, siis praeguseks on välja kujunenud 6liikmeline
seltskond, kes koos
mängutoa tegemiste eest vastutavad.

Teatesprindi autasustamine

sport

Nädalavahetusel toimus Keila
suusasprint

kadi kroon

KROON@KEILA.EE

Kuna Liisi ja Anneli enda lapsed on juba suuremaks kasvanud ja mõlemad naised käivad
tööl, on ka mängutoa sisulised
tegevused rohkem teiste kätte
läinud. Mängutuba on üllatavalt populaarne ja seda mitte
ainult Keilas. Emasid käib lastega mängimas kogu LääneHarjumaalt. Ja tõesti, ajal kui
Anneliga mängutoas vestlen,
tuleb külalisi aina juurde. Esimest sisenejat tutvustab Anneli kui püsiklienti Paldiskist.
On kolmapäev, mil vanemad
saavad lastega tasuta mängimas käia.
Hiirekese mängutoa kõrval
on suurematele lastele mõeldud Hiirte mängumaa. Mängumaa avati vaid paar kuud
mängutoast hiljem ja on sobiv
koht suuremate laste sünnipäevade pidamiseks. Kõige
rohkem meeldib lastele karaokesüsteem. Anneli sõnul on
sünnipäevapidudel karaokele
pikk järjekord ja ka poisid on
kõvad lauljad.
Beebide võimlemine ühendab
Kõige populaarsem mängutoa
tegevuste hulgas on Anneli
sõnul beebide võimlemine.
Anneli: „ Beebide võimlemine
toimub lastele, kelle vanus on
alates 2 elukuust kuni aastani.
Vahepeal oli osalisi erinevates gruppides kokku lausa 60.
Võimlemisega on tavaliselt nii,
et kes käima hakkab, see käib
lõpuni, kuni lapse aastaseks
saamiseni välja. Ja seltskond,
kes ühes grupis on, kasvab
selle aja jooksul kokku, nii et
võimlemise lõppedeski korraldavad nad omaalgatuslikult

foto: ERAKOGU

Hiirekese mängutoa avamine
kokkusaamisi ja väljasõite.“
Natuke suurematele lastele
toimuvad loovusringid – laulmine ja meisterdamine.
Anneli ise peab väga tähtsaks vanematele peetavaid
loenguid: „Rasedana loeb naine küll igasugu raamatuid, aga
siis, kui laps reaalselt käes on,
ei oska vastne ema temaga midagi peale hakata. Siia saavad
emad igasuguste muredega
pöörduda, loengutel abi küsida ja teemasid püstitada. Väga
populaarseks on kujunenud
esmaabi loengud.“ Mõnikord
on lapsevanem loengust osavõtmisest väga huvitatud, aga
ütleb, et tal ei ole last selleks
ajaks kuskile jätta. Mängutoa
idee aga just selles ongi – vanemad saavad tulla koos lastega.
Vanemad kipuvad liiga ruttu
tööle
Hiirekese mängutoa näol ei ole
tegemist lastehoiuga. Sellist
varianti, et vanem viib lapse
mängutuppa ja ise läheb minema, ei ole. Anneli tahab, et
emad veedaksid lastega rohkem koos aega, aja sisustamise
juures tulebki appi mängutuba.
Anneli: „Tihti on nii, et kui
laps sünnib, on vanem temaga
kõigepealt kaks kuud kodus.
Kui esimene ebakindlus on
möödas, hakatakse väljas käima. Keilas oli varem aga ainus
koht, kuhu lapsega mängima
minna,
kaubanduskeskuse
mängunurk. Kui vanemal lapsega kuskil käia ja midagi teha
ei ole, siis tekibki juba pooleteise aasta pärast tahtmine

foto: erakogu

tööle minna.“ Lapsed ei ole
kaua väiksed ja Anneli soovib,
et vanemad kodusolemise aega
naudiks: „Paljud on minult küsinud, miks ma mängutoaga
tegelen. Mina teen seda sellepärast, et mängutuba on Keilal
vaja.“ Suvel on Hiirekese mängutuba kinni. Anneli sõnul nad
ei tahagi suvega konkureerida:
„Talvel on hea toas mängimas
käia, kuid suvel on õues tegevust küllaga ja seda me ei taha,
et vanemad ilusa ilmaga siin
istuvad.“
Ideaalis aitavad vanemad
mängutoa tegemistele kaasa
Mängutoa lahtihoidmisse tahab Anneli kaasata ka teisi
lapsevanemaid. Lisaks sellele,
et vanemad ise kohal käivad
ja ruume valvavad, püütakse
arendada klubilist tegevust.
Anneli: „Hetkel on juba käimas
klubid emadele ja lastele ning
alustas isade klubi.“ Anneli
sõnul oleks ideaalne, kui vanemad ise korraldaksid üritusi
ja kutsuks huvitavaid inimesi.
Mängutuba saaks tegevuseks
ruumid anda. „Praegu on paar
lapsevanemat, kes väga aktiivselt teevad ja korraldavad. Loodame, et selliseid tuleb veel.“
Kui Anneliga jutu lõpetan,
on mängutuba täitunud mängivate vanemate ja lastega.
Anneli väidab, et viimasel ajal
on poisid ülekaalus. Anneli:
„ Ma olen koguaeg öelnud et
Keila on poiste linn.“ Ja tõesti,
enamus mängivatest lastest on
sinisesse riietatud, nende vahel on näha vaid paari roosat
pampu.

Keila suusapäevade
IV etapil, mis toimus pühapäeval,
7. märtsil, võisteldi
suusasprindis. Ilus
ilm meelitas kohale
palju erinevas vanuses suusatajaid.
tiia tamsalu
KEILA KOOL

Kuni 10aastaseid oli stardis
18, neist kiiremaiks osutusid
Kristjan Harald Karu, Conrad Sengbusch, Andre Kauk ,
Kristina Laipaik, Renata Kiilberg ja Helena Eglit. Naised,
naisveteranid ja neiud võistlesid koos ja neid oli kokku
24. Pingelises heitluses osutus parimaks Sirli Metsamäe
Sakust, kes edestas Ingrid
Paplavskist Jaak Mae Suusakoolist. Kolmas oli keilakas
Reet Järsk Kliima Centerist.
Oma vanuseklasside parimad
olid veel Karl Kallasmaa, Triine Tamm, Mikk Paju, Markus
Jugala, Virve Tukman ja Grete
Saar. Mehi ja meesveterane oli

Tõnu Odamus, Karl Lell, Kaido Mätlik
stardis 34.
Meeste võistlus oli eriti
pingeline ja võitja selgus alles viimastel meetritel, kus
osutus nobedaimaks Keila
Suusaklubi kasvandik ja nüüd
Kliima Centerit esindav Tauri
Tikerpe. Teiseks tuli tänavuse Keila suusasõidu võitja
Carl Sõlg ja kolmandaks Taavo Tinno Saku Suusaklubist.
Meesveteranide parimad olid
Virgo Karu, Mait Sammalsaar
ja Karl Lell.
Peale
individuaalsprindi
toimus veel ka teatesprint.
Kuue teatevõistkonna seas

tuli napi eduga võitjaks võistkond Sopsu-Tooma, mis edestas vaid keilakatest koosnevat
Kliima Centerit. Auhindadeks
võistkondadele olid maitsvad
kringlid Hole In One Cateringilt. Võistlust toetasid veel
Kava Auto, Kliima Center,
Autoremont OÜ, KTTiming,
Keila Tervisekeskus, Keila LV
ja SA Keila Terviserajad.
Järgmine võistlus toimub
Keila Terviseradadel 14. märtsil algusega kell 11.00. Sarja
lõpetamine on neljapäeval, 18.
märtsil kell 18.00 Keila Tervisekeskuse konverentsisaalis.

sport

Keila Kooli suusapäev
TIIA TAMSALU
KEILA KOOL

5. märtsil toimusid Keila terviseradadel Keila Kooli esimesed suusavõistlused. Ilmataadi poolt kingitud päikeselisel
talvepäeval osales suusasõidul
139 õpilast. Kõige arvukamalt
oli suusatajaid noorematest
klassidest, kes startisid oma
esimesel suusavõistlusel ja
said uue huvitava kogemuse
võrra rikkamaks. Parimad suusatajad olid Lisell Linkholm,
Kristina Laipaik, Helena Eglit,

4. klassi poisid stardis
Karol Tohvrel, Pia Pukkonen,
Mari Teppan, Triine Tamm,
Sebastjan Lell, Kristofer Piht,
Ragnar Sarv, Jaanus Mitter,

foto: ERAKOGU

Karl Olaf Loog ja Braien Kaldoja. Täname kõiki, kes andsid oma panuse selle toreda
ürituse korraldamisel.

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus
„UDUS JA HIILGUSES“
Tõnis Saadre fotonäitus talvisest Pakri saarest.
Näituse kujundas Lemmi
Kuulberg.
23. veebruar – 31. märts
Paldiski raamatukogus
PINTSLIKRATI KUNSTINÄITUS
Laulasmaa ja pangapealse
lasteaia laste tööd
6. märts – 22. aprill
Keila Kultuurikeskus
“AKEN KEILASSE”
Raivo Tiikmaa fotonäitus
8. märts – 22.aprill
Keila Kultuurikeskus
NAISTEMOE AKSESSUAARE
20. SAJANDIST
11. märts - 13. Juuni
Harjumaa muuseum
KUNSTIANDELISED NAISED
Karin Pipenbergi ja Monika
Põksi elu ning looming
11. märts - 16. Mai
Harjumaa muuseum

teater
“ARMASTUSE EDETABEL” TEATER:D
31. märts kell 19:00
Keila kultuurikeskus
“INTIIMSED TEHINGUD” MTÜ KELL KÜMME
Armukomöödia.
8. aprill kell 19:00
Keila kultuurikeskus
“UNENÄGU” - KURESSAARE
LINNATEATRI LASTEETENDUS
9. aprill kell 12:00
Lavalugu muusika ja lauludega.
Lastele alates 5. eluaastast.
Keila kultuurikeskus
“KAKUKE” - VILJANDI
LASTE- JA NOORTETEATER
“REKY”
3.mai kell 11:00 Pilet: 75.humoristlik vene muinasjutt
lastele al. 3 eluaastast kuni 4
klassi õpilasteni.
Keila kultuurikeskus

kontsert
“KUMMARDUS BACHILE”
13.märtsil kell 16.00
J.S.Bachi 325 sünniaastapäevale pühendatud kontsert.
Bachi loomingut esitavad Leena viiulilapsed Keila ja Nõmme
muusikakoolist.
Keila Miikaeli kirik

30.aprill kell 18:00
Keila Kultuurikeskus

sport
KUUMAÕHUPALLIVÕISTLUS
UPVISER CUP
11. märts – 14. märts
Kuumaõhupallide võistlus UpViser CUP 2010, mille raames
toimuvad ka 2010 Soome
kuumaõhupallide Meistrivõistlused
Keila keskväljak
KEILA SUUSAPÄEVAD
14.märts kell 11.00 – 15.00
Et – Bike suusavõistlus
Keila terviserajad
KEILA PIKAMAASARI 2010 II
ETAPP
7. aprill – 28. aprill kell 18:00 19:00
Keila pikamaasarja teine etapp
on ujumine. Etapid toimuvad
aprilli igal kolmapäeval.
Keila Tervisekeskus
www.spordiklubivask.weebly.
com

muud üritused
“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
2.-5. KUU VANUSE IMIKU
TOITMINE JA ARENG.
12. märts kell 10.00
Räägib imetamise nõustaja
Jana Kima. Tasu perele 25 kr.
Hiirekese mängutuba
LIHAVÕTTE TÖÖTUBA LASTELE
13. märtsil kell 11.00
Alates 6-st eluaastast, noorematel tulla koos vanemaga
Lihavõttemunade kaunistamine erinevates tehnikates
Hind: 50.- (sisaldab ühe tooriku
ja vajalikud materjalid)
Kindlasti vajalik eelregistreerimine tel. 6045045 või e-mail
kylliki@keila.ee

HARJUMAA KEELPILLIORKESTRI KONTSERT
11. aprill kell 16:00
Keila kultuurikeskus

LIHAVÕTTE PORTSELANIMAALI TÖÖTUBA
13. märtsil kell 11.00
Maalime pühadeks meeleolukaid nõusid ja lauakaunistusi
Hind: 150.- (sisaldab ühe
tooriku, vajalikud materjalid ja
põletuse)
Kindlasti vajalik eelregistreerimine tel. 6045045 või e-mail
kylliki@keila.ee

KEILA MUUSIKAKOOLI
KONTSERT

RAAMATULAAT
13. ja 14. märts kell 10.00 –

Palju õnne!

15.00
Raamatute kogumine müügiks
toimub 11. ja 12. märtsil kell
12.00 – 16.00 Keila kultuurikeskuses.
Keila kultuurikeskus

Sündinud

28.02.2010
05.03.2010
06.03.2010

ISADE JA LASTE MÜRAMISKLUBI
16. märts kell 18.00
Ootame isasid koos lastega
Hiirekese Mängutuba

TÖÖTUBA „ELU KUTSE“
22. ja 25. märts kell 12:00 14:00
Töötuba toetab noori karjääri
arendamisel peale gümnaasiumi lõpetamist.
Töötuba viib läbi karjäärinõustaja Kersti Valter.
Vajalik eelnev registreerimine
kuni 18. märtsini. maret@kultuuriguru.ee, Tel. 5221163
Keila noortekeskus

kogudus
Paastuaja 4.pühapäev
14. märts kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Keila Miikaeli kirik
Kevad-suvine leerikool
10. aprill – 1.juuli kell 11:00 13:00
Leerikool annab võimaluse
saada koguduse täieõiguslikuks liikmeks ja aitab tutvuda
kristliku usu põhialustega.
EELK Keila Miikaeli kirik
Tel. 51 93 15 01 (õp. Marek
Roots), 604 4808 (kantselei)
e-post: keila@eelk.ee
Vaimulik õhtu
17. märtsil kell 19.00
Külas ortodoksi kiriku ülempreester isa Ardalion.
Koguduse majas Paldiski mnt
2.
Pühapäevakool
Igal pühapäeval kell 13.00
Koguduse majas
Paldiski mnt 2
Adventkoguduse jumalateenistus
13. märts kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse piiblitund
13. märts kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5

Erik Gussarov
Susanna Naano
Arseni Batšinski

Mälestame kauaaegset

Valge päeva on varjanud mure kivine sein,
tõde valus on uskuda raske kaotuse lein.

EESTI RAHVARÕIVAS LOENG
- ETENDUS
Teatraliseeritud pilguheit eesti
rahvarõivaste võlumaailma
17. märts kell 12.00
Vene keeles kell 14.00
Keila kultuurikeskus
MTÜ LEKTOORIUM KEILA
KLUBI KOHTUMINE
18.märts kell 19:00
Kokkusaamise keskkonda
loob Bruce Liptoni videoloeng
“Uskumuste bioloogia”
Lisainfo www.lektoorium.ee
Keila Tervisekeskus
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majaelanikku

Alfred
Amorit

Südamlik kaastunne Ellele ja Kristinale
abikaasa ja isa

Alfred Amori

ja avaldame sügavat

surma puhul.

kaastunnet lähedastele.

Sõbrad algkoolimajast

Kallis Ülle, sügav kaastunne

Keila Vasara tn 5 KÜ

Päeval päike Su kalmu kullaku, öösel kuu ja tähed valvaku.

Sulle, armsa ema
125.sünniaastapäeval mälestavad kallist vanaema,
vanavanaema, vanavanavanaema

Eleonora
Aaspõld

Leena Tammist
(sünd Orno)
13.III 1885 – 22.VIII1967

surma puhul

tütretütar ja pojapojad laste ja lastelastega

Marju, Anne, Virve, Andra

Avaldame siirast kaastunnet
Ülle Jaakmehele perekonnaga
ema

Eleonora
Aaspõld
13.06.1927 - 05.03.2010
surma puhul
Pargi 2b majarahvas

Kuulutused
kinnisvara
Ostame või müüme-üürime
Teie kinnisvara. Kiire vormistamine. Tel. 56471516, 6576301 Veljo
Tarvis, veljo@tipoliin.ee.

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 09:0017:00) E-mail: ruumimeeter3@
hot.ee.

Reedel,
19.märtsil kell
10.00 - 13.00 tasuta kasutatud
riided
Keila Sotsiaalkeskuses.

Kasutatud riiete kauplus „Rändur“ Jaama tn 5A. Avatud kolmapäev ja laupäev kell 10.00 – 15.00.
Hinnad väga soodsad.
Müüa turbabriketti, alus 960kg
(Tootsi) ja puitbriketti. Soovi korral ka väiksemad kogused. Transport Keilas ja Keila lähiümbruses
tasuta. Tel. 53593615.

töö
Otsime oma kollektiivi kogemustega asjalikku ja kiiret kokka,
soovitavalt vanuses 30-50.Ühendust võtta telefonil 55560769 või
saata CV kegel@kegel.ee.

Keila Avatud Noortekeskus
ootab 8-10aastaseid poisse ja
tüdrukuid

LINNALAAGRISSE

Laager toimub 22.-26. märtsil
kell 10.00 – 14.00
Info: www.keilanoortekeskus.ee
Tel: 6099089

Teenus
Teostame fekaalivedu.Töö kiire ja korralik. Hinnad alates 225.-.
Toivo, tel. 51916171.
Viime ära vanaraua (ka pliidid,
pesumasinad, vannid).Vajadusel
demonteerime. Tel.55939504.
Kvalifitseeritud pottsepp ja
korstnapühkija ehitab, remondib
ahjusid, pliite, kaminaid, korstnaid.
Pakun ka korstnapühkimisteenust. Vaata ka kodulehte www.hot.
ee/tanel12345. Tel:56681555.

Helitehnika koolitus

15.03.10 kell 17:00
Õpitakse tundma helitehniku
tööd ja helitehnika hingeelu
Keila Noortekeskus

Keila Noortekeskus
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ad. 5-kambrit, akna
Eestis toodetud PVC-akn

äidisega klaaspakett.

paksus 70 mm, argoonit

PAIGALDUS

LIISI LEIVAKODA

-50%

*

IGAL TÖÖPÄEVAL SOOJAD PIRUKAD
ALATES 8.00
Tellides vähemalt 20 pirukat korraga on
kohaletoomine Keila piires TASUTA!

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!

Oleme avatud: E-R 8.00-18.00 / L 9.00-15.00

Helista ja küsi lisa, ning teeme koostööd.
Tel. 514 9668 rajakt@hot.ee

Info tel 658 7333
Asukoht: Haapsalu mnt. 31 (endine fotopood)

AS BESTNET pakub tööd

AUTOJUHTKOOSTELUKKSEPALE,
* kehtib tellides paigalduse täiskomplekti
(paigaldus, aknalauad, veeplekid, viimistlus)
Täpsem info

:

Pakkumine kehtib
kuni 17.03.10. ka.
Keila: Jaama 6

Kristiine Autokool
korraldab Keilas (Piiri 3c)

Reedel, 19.03 kl. 10 - 19
Laupäeval, 20.03 kl. 10 - 16
Pühapäeval, 21.03 kl. 10 - 16

Geelküünte esmane
paigaldus.
400.- tippidega.
300.- oma küüntele.
Hooldus, tavaline
maniküür 250.Prantsuse maniküür
275.Värvilise geeliga 290.-

Info tel. 6 713 186

566 82 155 - Heddy

Mööblilaos,

B-kategooria
autojuhtide

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

kellel on läbitud Euroopa
Liidus sõitmist lubav
ametikoolitus ning omab
juhilube B – CE
kategooriatega.
Vajalik: varasem erialane
töökogemus, komandeeringus
käimise võimalus ning eesti
ja ühe võõrkeele oskus.
CV saata katrin.laane@tiki.ee
kuni 26. märts 2010.

Vasalemmas, Haapsalu mnt 5

AVAME UUE KAUPLUSE!
DIIVANITE LAAT - SOODUSHINNAD!

Luuhõrenemine on tõsine haigus, mida tuleb eriti
sageli ette üle 45-aastastel naistel. Seda on võimalik
ennetada – oleme mõõtnud luutihedust juba mitmel
tuhandel inimesel. Hooli sinagi endast!

Tasuta
luutiheduse
mõõtmine
Keilas
18. märtsil
Keila Rae apteegis
Keskväljak 5,
tel 678 0699

Mõõtmisele registreerumiseks pöördu palun apteeki või
registreeru telefoni teel. Mõõtmine on tasuta ja toimub kannaluust.

KAJA Koolitus Autokool
B-kat autojuhikursuse
lõppastmekoolitus
Teooriatunnid reedeti kl 18:00
Keilas, Keskväljak 5.
Libedasõit nädalavahetusel Keilas,
Tööstuse 7
VEOAUTOJUHIKURSUS C- ja
CE-kat.
BUSSIJUHIKURSUS D1-kat
Esimene teooriatund
esmaspäeval,15.03.2010 kell 18:00

B-kat
AUTOJUHIKURSUS
Teooriatund neljapäeval,
18.03.2010 kell 18:00
Keilas, Keskväljak 5
Venekeelne B-kat
AUTOJUHIKURSUS
Esimene teooriatund
teisipäeval, 16.03.2010 kell
18:00. Keilas, Keskväljak 5

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

Väikeveokite ümberehitusega
tegelev ettevõte otsib oma
meeskonda
vastutustundlikku, töökat,
lahtise peaga ning
otsustusvõimelist

MEHHAANIKUT,
kelle tööülesanneteks on
tarbesõidukite sisustuse
komplekteerimine vastavalt
kliendi soovidele.
Kasuks tuleb vastav haridus
või töökogemus.
CV saata: tiina@bennett.ee

Sun Timber OÜ
võtab Rummu
asulas tööle

PUIDUPINKIDE
OPERAATOREID,
KAHVELTÕSTUKI JUHI
JA ABITÖÖLISI
Sooviavaldus
koos CV-ga saata
info@trendgardens.ee
tel.665 9933

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.

