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Kuumaõhupallid said
sooritada vaid kaks
lendu
Nädalavahetusel toimus Keilas kuumaõhupallivõistlus Upviser Cup 2010, mille
raames selgitati välja ka Soome meister.
Võistlusel osales 13 kuumaõhupalli, lisaks
oli kohal 4 fiestapalli, mis võistlusest osa
ei võtnud.
Viiest planeeritud lennust toimus vaid kaks – reede õhtul ja
laupäeva hommikul. Võistluse
korraldaja Valdur Vachti sõnul
toimus kaks fantastilist lendu.
Erilised olid lennud seetõttu,
et varem pole nii pikki lende
Keilas korraldatud. „ Reede
õhtul kulgeti Humala külast
Laitsesse, mis tegi kokku umbes 24 km,“ kirjeldas Valdur
Vacht. Laupäeva hommikul
toimunud lend startis Klooga
järve juurest ja viis Saku lähistele, mis teeb lennukilomeetriteks taas ca 24. Kahel lennul
sooritasid võistlejad
kokku 16 harjutust.
Valdur
Vachti
sõnul tabasid võistlejad märke hästi.
Tulemusi saadi kirja
palju, parim maapealse
sihtmärgi
tabamus oli vaid 23
cm keskpunktist.
Sellise tulemuse sai
kirja Jukka Kujala.
Harjutuste valik oli
Valdur Vachti sõnul
võrreldes varasemate Keilas toimunud
võistlustega oluliselt mitmekesisem,
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seda eelkõige tänu uudsele
ülesandele leida punkt kolmemõõtmelises ruumis. „Kui
maapealsest sihtmärgist võib
võistleja kaugelt mööda sõita
ja tulemust kirja ei saa, siis
kolmemõõtmelises
ruumis
saab tänu gps-seadmele ükskõik kus oma positsiooni salvestada. Seetõttu said võistlejad seekord palju rohkem
tulemusi kirja,“ kommenteeris Valdur Vacht.
Laupäeva õhtune lend katkestati tuule tõttu. Kohtuniku
rohelise lipu kerkides olid osad

Erakool Läte avas
huvilistele uksed

piloodid kärsitud ja alustasid
kohe lendu, puhangulise tuule
tõttu oli aga õhkutõus raskendatud ja seetõttu otsustasid
kohtunikud lennu katkestada.
Lendasid vaid kaks juba õhku
tõusnud kuumaõhupalli.
Reedehommikune lend jäeti ära lumesaju ja pühapäevahommikune lend udu tõttu.
Soome meistritiitli võitis
Tuomas Holm, talle järgnesid
valitsev meister Jan Frojdman
ja Jukka Kujala. Karikasarja
üldarvestuses jagunesid kaks
esimest kohta samamoodi kui
põhjanaabrite
meistrivõistlustel, kolmandaks tuli Giedre Luksaite Leedust. Soome
meistrivõistluste kurioosumite ja rumaluste karikas „Savu
Malja“ anti Jukka Kujalale
stardis palli üle kontrolli kaotamise eest.

Waldorfpedagoogikal
põhinev erakool Läte
andis avatud uste päeval
külalistele ülevaate koolimajast, õppekorraldusest
ja waldorfpedagoogika
tegelikust rakendamisest.
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Fotod: KLAIPeDOS OREIVIu KLUBAS

Keila
noortekeskuses
avati ruum
diskoritele
Märtsi esimestest päevadest on Keila noortekeskuses avatud ruum, kus noored diskorid saavad kätt
proovida ning vilumust
tõsta. Ruumi ehitamisel
olid abiks nii noored ise
kui ka vabatahtlikud.
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Muusikakooli
lapsed noppisid
esikohti
lk 6

Uued näitused
Harjumaa
muuseumis
lk 5
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Nädal Lõppes, teine algas

lugeja kiri

Kas pesu kuivatamist on
vaja keelata
Keilas koostatakse uut heakorra ja avaliku korra eeskirja. Ühte sellist õigusakti, mida inimesed tavaliselt ei loe,
kuid mis tegelikult on heakorra tagamiseks päris oluline.
Tunnistan, et polnud minagi seda määrust mõttega ja
otsast lõpuni varem lugenud.
Nüüd, süvenedes, avastasin jahmatusega, milliseid
sätteid on nii Keila kui teiste omavalitsuste heakorraeeskirjades. Mõned näited asjadest, mida ei tohi teha:
• ei tohi kloppida riideid ja vaipu mitme korteriga
maja rõdul, aknal ja uksel, asetada akna välisküljele
esemeid ning toiduaineid, kuivatada pesu rõdu või
lodža piirdest kõrgemal;
• ei tohi kuivatada pesu üldkasutataval maa-alal selleks mitteettenähtud kohas;
• ei tohi kasutada lodžal või rõdul tahkekütusel töötavat teisaldatavat grillahju või muud samalaadset
seadet.
Tunduvad mõistlikud keelud? Iseenesest küll, sest on ju
loomulik, et me ei klopi vaipu ega grilli kortermaja rõdul,
ei kuivata pesu pargis puude vahel, ei riputa toidukotti
akna taha. Millest siis aga taolised keelud tekkinud on?
Ilmselt siis on tõesti kõik nimetatud teod probleeme tekitanud. Kõlab kangesti sedamoodi, et keeldu või käsku kirja
pannes on kirjutajal silme ees virvendanud kindel nägu ja
kindel tegu.
Tegelikult on ju jahmatav, et meil üldse on tarvis
õigusaktiga kehtestada viisaka suhtlemise ning sõbraliku
kooseksisteerimise reeglid. Millegipärast usun (ehk liiga
optimistlikult), et mitmed taolised omal ajal ehk vajalikud
reeglid on tänaseks juba aktuaalsuse kaotanud.

Doris matteus
leht@keila.ee

Kassidest kolmandast aspektist
Kui kassidest juba
kaks korda on lehes
kirjutatud, siis võiks
neid korraks vaadata ka kolmandast
aspektist.
Kõigepealt vastaksin sellele
õnnetule naisele, kelle und
naabri kõuts häirimas käib.
Teil on kodus viisakas kastraat
ja nähtavasti tahtis naaber talle meenutada, et saabunud on
märtsikuu, kus iga enesest lugupidav kass kasvõi korra teisele serenaadi laulab. Teie kass
magas soojas pesas ja lihtsalt
ei lasknud ennast häirida ja
sellepärast vastasite Teie ise
serenaadi esitajale. Muidu visatakse tänaval lauljale münte, Teie aga viskasite lund.
Muidugi ei osanud naabri kiisu sellest õieti aru saada ja tuli
järgmine kord tagasi oma pooleli jäänud laulu lõpetama. Kui
Te teda aga nüüd ukse vahelt
sussiga viskasite ja seda pärast
lumest otsima pidite, tundis
naabri kõuts kindlasti kusagil
lumehanges istudes Teile kaasa ja palus mõtteis vabandust,
et oli oma lauluga vale subjekti üles äratanud.
Aga mis teha, kevade märgid õhus lihtsalt ärritavad loomi nii, et nad peavad kohe tegutsema
hakkama,
nagu
loodus on neile ette kirjutanud. Tihti aga ei ühti see meie,
inimeste soovidega.
Nüüd aga kolmanda aspekti juurde. Mul omal on ka kodus viisakas ja hästikasvatatud
kastraat, kes peab meie aeda
oma isiklikuks territooriumiks. Kui vahel mõni võõras

kass seda omale püüab vallutada ja kuidagi ei taha aru saada, et territooriumil on juba
omanik, ei jää mul muud üle,
kui oma kassile appi minna.
Selleks võtan välisukse kõrvalt
luua ja sellega enda ees vehkides ja sisisevalt vilistades lähen sissetungija poole, kes
seninägemata koletust nähes
kiiresti põgeneb. Kui ta ilmub
veel igaks juhuks järgmisele
katsele, kaob ta kibekiirelt,
kui olen luua kätte haaranud
ja sisistanud, sest ta on aru
saanud, et see on kellegi koleda eluka territoorium ja sellest
on parem eemale hoida. Minu
kass läheb ja paneb igale poole
„märgid maha“ teatega, et see
territoorium on tema poolt
hõivatud.

on minu kassi territoorium,
siis hoov seda pole. Seal pere-

“Teil on kodus viisakas kastraat ja
nähtavasti tahtis naaber talle
meenutada, et saabunud on
märtsikuu, kus iga enesest lugupidav
kass kasvõi korra teisele serenaadi
laulab. ”
Naabri kass jalutab vahel
ka meie aias, kuid niipea kui
ta minu kassi näeb, lippab
vupsti aia alt läbi oma poolele
ja jääb aia äärde rahulikult istuma. Nii istuvad kaks kassi
teine teisel pool aeda ja vaatavad üksteist, otsekui diplomaatiliselt
riikide vahelisi
noote vahetades, tänades võõra territooriumi austamise
eest. Kui veidi on vaikides istutud ja teineteist silmitsetud,
minnakse lahku, kuna mõlemat ootab ees nii mõnigi põnev kassiasjatoimetus. Kui aed

mehetseb naabri kass, kes
aiast minu kassi nähes põgeneb. Kuna see kiisu on ka vanem, siis meeldib tal meie
hoovis põõsa all magamas
käia. Suvel palavaga aga magab ta otse majatrepil, kuhu
päike peale ei paista ja on
meeldivalt jahe. Ta ei liiguta
ennast ka siis mitte, kui temast mööda lähen ja kui ta
mulle ette jääb. Ta on sellega
nõus, kui temast lihtsalt üle
astun. Mis teha, tema on loom
ja mina inimeseloom ja milleks teineteise elu teha mitte-

mõistmisega raskemaks.
Minu loo moraal on selles,
et kui tahate, et võõrad kassid
teid ei segaks, siis tehke neile
selgeks, et see territoorium
kuulub teile ja teistel pole sellele asja. Kui loomad on sellest
aru saanud, siis nad hoiavad
neist paigust, kus nad on ehmatada või valu tunda saanud,
oma elu hinnaga eemale, ega
kipu tagasi. Ainult nälg või
janu võib nad tagasi tuua, kuid
kui nad teavad, et sellelt territooriumilt mitte kunagi midagi söödavat nad leidnud pole,
siis nad ei hakka oma aega
raiskama ega nahaga riskima.
Proovige ja saategi öösiti rahus magada ning ka sussid
jäävad lumiseks tegemata.
*Toimetuse märkus: Omaniku teatel on kass, keda Mudaaugu piirkonnas paar nädalat tagasi tulistati, kastreeritud.
Seega ei saa teda kahtlustada
pulmahüüus, millest oli juttu
eelmise nädala lehes.

Nädal piltides

Keila uue koolimaja ehitusel peeti möödunud
reedel sarikapidu

Keila nädalaleht

Foto: erakogu

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

Vikerkaare lasteaia Metsluikede rühma
lapsed osalesidteatrifestivalil Karsumm
vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Harju KEK’i territoorimil varises suure lumehulga tõttu hoone Foto: valdur vacht
katus sisse
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

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

Jää vajab tähelepanu

Raamatulaada tulu läheb
käsitöö toetuseks

Eelmisel nädalal said mitmed Keila kesklinna piirkonna majaomanikud hoiatuse,
kuna nendele kuuluva hoone katused
olid möödakäijaid ohustavatest lume- ja
jäämassidest puhastamata. Keila linnavalitsus paneb kõigile majaomanikele
südamele, et lume ja jää koristamine ning
inimeste ohutuse tagamine maja läheduses on majaomanike kohustus.
keila leht

LEHT@KEILA.EE

Keilas katusepuhastusteenust
pakkuva OÜ Varahoolduse
juhataja Algis Viin’i sõnul
on vaatepilt katustel nukker:
„Kui põhja pool asuvatel katustel on veel lumi, siis lõuna pool on lumi päikese käes
sulanud ning taas külmunud,
moodustades
jäämassiivid.
Praegu sajab lund jääle peale ja võib jääda mulje, et katustel olev kogus on väike ja
koosneb ainult lumest. Tegelikult aga on lumi muutunud
jääks ja võib kaaluda 4 korda
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rohkem kui terve katusetäis
pehmet lund.“
Lumi ja jää on kahjustanud
ka hooneid. Algis Viin: „Mitmes kohas on lumi ja jää lumetõkke lahti kiskunud ning
see püsib katusel veel vaid
jää abil. Kui jää sulab, tuleb
ka lumetõke kaasa. Lisaks on
ohus vihmaveerennid, mida
ähvardab samuti oht, et jää
nad alla kukkudes endaga rebib.
Eeskätt on oluline aga turvalisus – juhul kui katusel on
lumi või jää, siis tuleb kogu
ohuala kindlalt ja arusaadavalt piirata.

Fotod: ülle lindus

13.-14. märtsil MTÜ Kultuurilaeka korraldatud raamatulaadal
Keila Kultuurikeskuses oli taas
palju kõige erinevamas vanuses huvilisi ja ostjaid. Paljud
veetsid laadal tunde, et leida
just neid huvitav kirjandus.
Tänu nendele inimestele saime
ka meie edaspidiseks parema
ülevaate, millised raamatud on
rahva seas nõutumad.
Raamatulaadast saadud tulu
– ligi 6000 krooni - läheb sellel
aastal Keila Kultuurikeskuses
toimuvate käsitöö ja tarbekunsti kursuste ning töötubade
toetuseks.
MTÜ Kultuurilaegas tänab
kõiki inimesi, kes oma raamatud laadale tõid, ja kõiki neid,
kes laadal raamatuid ostmas
käisid!
Eriline tänu inimestele, kes
aitasid raamatud lahti pakkida,
neid müüa ja lõpuks järelejäänud raamatud taas kastidesse
paigutada: Tiiu Jalakas, Helve
Kokser ja Anne Siniveer.
Uute kohtumisteni!
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Keila Kooli uudiseid
KEILA KOOL

Meeskond uueneb
Keila hariduselu on pidevas
arengus, eriti viimasel paaril
aastal. Järgmisel õppeaastal
valmib täiesti uus koolimaja,
käivad mitmed projektid, mis
muudavad õppe- ja kasvatustöö sisu.
On tekkinud vajadus oma

meeskonda liita uusi inimesi,
kes igatsevad oma kogemusi,
mõistust ja südant rakendada
ühe suure kooli arengus – nii
õpetamises, õppetöö juhtimises kui ka õppeprotsessi toetamises. Selleks on Keila Kool
korraldanud konkursi mitmete õpetajate, gümnaasiumiosa
õppejuhi, logopeedi jt ametikohtade täitmiseks. Eriti teretulnud on õpetajad ja need,

kes väga tahavad õpetajaks
saada ja kellel lisaks põhitööle
on huvi ja eeldusi Keila Kooli
arengukava raames arendusprojekte ellu viia.
Lähemalt saab konkursi
tingimustest lugeda kooli kodulehelt www.keilakool.ee
Klassijuhatajatund „Edasi
kooli“ projekti raames 31.
märtsil

uudis

KEILA KOOLI PARLAMENDI LIIGE

Tugiõpetamise idee sai alguse
Keila Kooli parlamendist. Ettevõtmise mõte seisneb nende
Keila Kooli õpilaste abistamises, kes on teatud aines hätta
jäänud. Abiõpetajaks olemine
on vabatahtlik ning tasu abistamise eest ei soovita.
Kuna kooliõpetaja ei jõua
kõikide õpilastega iseseisvalt
tegeleda, võib õppuri peas
tekkida palju arusaamatusi
ning tühimikke. Konsultatsioonidest ei pruugi lõpuks
väga palju kasu olla. Seda eriti juhul, kui inimene ei julge
oma oskamatust tunnistada.
Abiõpetamise juures on
suureks plussiks see, et tugiõpetaja läheneb oma õpilasele individuaalselt. Üheskoos
analüüsitakse õpilase tugevaid
ning nõrku külgi ning pannakse rõhku nõrgemate külgede

arendamiseks. Tugiõpetamine
on hämmastav protsess, milles käigus arenevad nii õpetaja
kui ka õpilane.
Üheskoos saadakse paremat
aimu koostööst ning heade tulemuste korral, saavad rõõmu
tunda mõlemad osapooled.
Oma abiõpetaja kogemusest räägib 10. klassi õpilane
Monika Mäger:
„Alustasin
tugiõpetamisega selle õppeaasta alguses. Abiõpetajana on eriline

ilmutavad, on interneti kasutamise ja turvalisusega seotu.
KeHa SA arendusjuht Heiti
Pakk tahab klassijuhataja tunnis lapsevanematelt kokku koguda täpsemad probleemid, et
need järgmisel korral esinema
tulevale spetsialistile edasi
anda.
Üritus toimub 31. märtsil
algusega kell 18 gümnaasiumi
maja raamatukogus.
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Mis on tugiõpetamine?
LIINA NEEME

Nagu päriskoolis sageli juhtub, võetakse klassijuhatajatunnis käsitlemiseks päevakohased teemad. Kindlasti on
uus koolimaja see, mis kõigi
meeli praegu köidab. Keila
Hariduse SA juhatuse esimees
Mart Raik räägib valmivast
koolimajast ja vastab lapsevanemate küsimustele. Teine
teema, mille kohta lapsevanemad viimasel ajal elavat huvi

teadmine see, et pühendan
paar tunnikest nädalas õilsale
eesmärgile, olles toeks ühele
algklassi õpilasele. Taolise asjaga tegelemine ei ole üksnes
kellelegi abiks olemine - tugiõpetamisega kaasneb ka eneseharimine, õpetajakogemuste saamine ning algklassides
õpitu kordamine. Hädasolija
aitamine
nõuab
vanemalt
õpilaselt niivõrd vähe, kuid
ka see vähene, mida endast
antakse, tähendab abivajajale palju. Loodan, et tugiõpetamise vastu tuntakse peagi
suuremat huvi nii abivajavate
kui ka abivalmite õpilaste seas.”

Meeldetuletus: Jaama
kaupluse parklas tohib
parkida kuni 45 minutit
KEILA LEHT

LEHT@KEILA.EE

Keila Tarbijate Ühistu teatel alustatakse lähiajal Jaama
kaupluse parklas üle lubatud aja parkijatele leppetrahv
määramist.
Otsuse ajendiks on
asjaolu, et Jaama
kaupluse parklasse
pargitakse autod
terveks päevaks,
kuigi parklas on
märk, mis piirab
parkimisaja 45 minutiga. Keila Tarbijate Ühistu
juhatuse esimees Olev Mäll:
„Terveks päevaks parkijad on
hõivanud parkla ja meie kauplust ei saa autodega kliendid
külastada. Lisaks ei ole võimalik ajada muid asju seal piir-

konnas, sest parkla on kohe
hommikust kinni. Märgi all
kauem parkinud autodele on
pandud hoiatusteateid, kuid
see ei ole soovitud mõju avaldanud.“
Olev Mäll rõhutab, et Jaama kaupluse parkla on
mõeldud
eelkõige
Jaama kaupluse külastajatele. „Reeglina jääb kaupluse
külastamise aeg
alla 30 minuti,
usun, et 45 minuti jooksul
jõuavad
inimesed vajadusel oma
kiired asjad lähiümbruses ära
ajada.“
Parkimiskella puudumisel
või lubatud parkimisaja ületamisel on ühekordne leppetrahv 470 krooni.

Keila-Joa lossi müügiks
kuulutati välja uus enampakkumine
Riigi Kinnisvara AS kuulutas välja uue avaliku kirjaliku
enampakkumise
Harjumaal
Keila vallas asuva Keila-Joa lossi kinnistu võõrandamiseks alghinnaga 2 miljonit krooni.
Keila-Joa lossi viie hektari
suuruse kinnistu sihtotstarve
on sotsiaalmaa. Kinnistul paiknevad riiklike kultuurimälestistena kaitse alla võetud mõisa
peahoone, väravahoone, tallija
karjakastell, külalistemaja ja
kabel, kelder, mõisa aia piirdemüür ja Keila-Joa mõisa park.
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 27. aprill. RKAS on kinnistut üritanud ka varem müüa.
Viimasel enampakkumisel oli
kinnistu alghind viis miljonit
krooni.
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Kasulikku
Kui palju ja kellele maksab Keila linn
sünnitoetust?
Keila linna sünnitoetuse suuruseks on 5000 krooni, mis
makstakse välja kahes osas –
60% sünnitoetuse kogusummast ehk 3000 krooni pärast
lapse sündi ning ülejäänud
40% ehk 2000 krooni lapse
üheaastaseks saamisel. Sünnitoetuse teist osa ei maksta,
kui taotleja ei ole saanud sünnitoetuse esimest osa Keila
linnast, kuna eeldatavasti on
lapsevanem sel juhul saanud
sünnitoetuse eelmisest omavalitsusest.

Sünnitoetuse saamise eelduseks on, et laps on Keila elanik ning üks vanematest on
Keila elanik olnud vähemalt
jooksva aasta 1. jaanuaril
enne lapse sündi. Sünnitoetuse teine osa makstakse tingimusel, et lapse ja vähemalt
ühe vanema rahvastikuregistrijärgne elukoht on olnud
alates sünnitoetuse esimese
osa saamisest katkematult
Keila linn.
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Keila Linnavalitsuses
Paldiski mnt 24 kinnistu detailplaneeringu
avalik väljapanek
Vastavalt Planeerimisseaduse § 16 lõige 3 korraldab
Keila linnavalitsus Paldiski
mnt 24 kinnistu detailplaneeringu eskiisi ja lähteseisukohtade avaliku väljapaneku 22.03 – 1.04. 2010 ja
avaliku arutelu 5.04.2010
kell 17.00 Keskväljak 11
Keila Linnavalitsuse II korruse saalis.
Kuni avaliku aruteluni
saab Paldiski mnt 24 kinnistu detailplaneeringu eskiisi materjalidega tutvuda
ka internetis Keila linna kodulehel
http://web.keila.
ee/.
Planeeritava ala suurus
on 0,5 ha ja selle moodustab Paldiski mnt 24 elamumaa sihtotstarbeline kinnistu, mille pindala on 2830
m2, ning sellega külgnevate
Piiri tänava ja Paldiski mnt
lõigud.

Detailplaneeringuga kavandatakse Paldiski mnt 24
kinnistu jagada kaheks
võrdse suurusega väikeelamu krundiks pindaladega
1415 m2.
Paldiski mnt 24 krundile
jääb olemasolev väikeelamu
ja abihoone ning planeeritud aadressi ettepanekuga
Paldiski mnt 24a krundile
kavandatakse ehitusõiguse
ulatus uue väikeelamu ja
ühe abihoone ehitamiseks
kokku maksimaalse ehitusaluse pinnaga kuni 250 m2.
Elamule on lubatud suurim
kõrgus 8,5 m ja kõrvalhoonele kuni 5 m.
Planeeringu
eskiisiga
esitatakse haljastuse, heakorrastuse, liikluskorralduse ning oma krundil parkimise lahendus ja käitletakse
kujade, kitsenduste ning
servituutide vajadusi ja
töötatakse välja võimalused kinnistute varustamiseks
insener-tehniliste
võrkudega.

Punasega on
märgitud
olemasolevad ja
kavandatavad
hooned

Keila linna sünnitoetus on 5000 krooni

Krimiuudised/Securitas
NÄDALAD POLITSEIS 01.03.2010-14.03.2010

madis melzar
ÜLEMKONSTAABEL

Kokku registreeriti Keila linnas
59 sündmust, sh 24 liikluseeskirja rikkumist, millest omakorda 6 juhul oli juht ületanud
lubatud alkoholi piirmäära (viis
alkoholi piirmäära ületanud
juhti tabati 8. märtsil toimunud
politseioperatsiooni
käigus).
Samuti tabati 3 juhti, kellel polnud vastava kategooria mootorsõiduki juhtimise õigust.
Avalikus kohas alkoholi tarvitavaid isikuid tabati 3, tabati
ka isik, kes ostis alaealistele
alkohoolset jooki. Siit veelkord
meeldetuletus täiskasvanutele,
et kui teie juurde tuleb isik, kes
palub osta sigarette või alkoholi, siis keelduge sellest, sest

tõenäoliselt on isik alaealine ja
ise osta ei saa. Alaealisele keelatud suitsu ja alkoholi ostjat
karistame rangelt ning seega
pole mõtet endale pahandusi
kaela tuua.
Seoses soojemate ilmade tulekuga tuletan veelkord meelde,
et igasugune alkoholi tarbimine
avalikus kohas ja avalikku kohta
joobnud olekus ilmumine ning
seal viibimine, mis solvab inimväärikust ja ühiskondlikku moraalitunnet, on keelatud. Avalik
koht on Keila linna avaliku korra
eeskirja järgi iga territoorium,
ehitis või ruum, mis on antud
üldiseks kasutamiseks või mis
tegelikult on üldkasutatav (väljak, tänav, tee, park, haljasala,
kalmistu, staadion, lauluväljak,
puhkeala, vaateplatvorm, hoov,
hoone, rajatis, kino, klubi, kauplus, võimla, käimla, saun, ettevõte, elamu, elamu trepikoda,
ühissõiduk jms).
Viimasel kahel nädalal on Keilat
tabanud pisivarguste laine.
2. ja 5. märtsil peeti Selveris
kinni pisivaras.
7. märtsil peeti jällegi Selveris

kinni koguni kolm pisivarast.
9. märtsil peeti Selveris kinni
järjekordne varas, kuid kuna
varastatud esemete summa
oli päris suur, siis alustati varga
suhtes kriminaalmenetlust.
4. märtsil varastas alaealine
Rõõmu Kaubamajast mängupüstoli.
12. märtsil peeti Säästumarketis kinni varas, kes varastas
toiduaineid.
securitas 1660
10.03 kell 20.05 - Keila Selveri peaukse ette parkis auto nii,
et inimesed ei saanud korralikult liigelda ja autod ei saanud
mööda. Märkus tehtud, millepeale isik lahkus.
12.03 kell 15.55 - Rõõmu Kaubamaja bussipeatuses meesterahvas tarvitas õlut. Tehtud
märkus. Isik vabandas ning peitis pudeli ära.
12.03 kell 20.20 - Uuel tänaval tarvitas meesterahvas õlut.
Märkus tehtud ning hoiatatud.
Isik vabandas ning peitis pudeli
ja kõndis edasi.
14.03 kell 16.00 - Tuula teel

vana vabriku juures noored
vene keelt kõnelevad poisid
suitsetasid. 1 poiss kinni peetud
ning andmed politseile edastatud.
14.03 kell 22.10 - Raudteejaamas tarvitas seltskond alkoholi.
Märkus tehtud ning hoiatatud.
Seltskond vabandas ning lubas
rohkem mitte Keilas avalikus
kohas alkoholi tarvitada.
15.03 kell 14.45 - Tuula tee vana
Vabriku juures seisis kahtlane
sõiduk. Vabriku 1 korrus kontrollitud - ei kedagi. Andmed
edastatud politseile.
16.03 kell 07.45 - Keila Gümnaasium tegi väljakutse. Rekka
parkis Gümnaasiumi parklas
segades parkimiskorda ning
liiklust. Rekkas ei olnud kedagi,
teavitatud politseid.
16.03 kell 14.00 - Keila Selveri
juures 2 autot mille juhid võisid
olla alkoholijoobes. Autodest ja
sõidusuunast teavitatud politseid.
16.03 kell 20.00 - Keila Selveri
kõrval, lasteaia juures 1 meesterahvas tarvitas õlut. Korrale
kutsutud ja minema saadetud.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Всего два полета
На прошлых выходных в
Кейла проходили соревнования воздушных шаров Upviser Cup 2010, в
рамках которых также
определился
чемпион
Финляндии в этом виде
спорта. Титул чемпиона
Финляндии завоевал Туомас Хольм. Всего участников было 13. Из запланированных пяти полетов
удалось провести только
два – в пятницу вечером и
в субботу утром. По словам организатора соревнований Валдура Вахта,
это было удивительное
зрелище, поскольку полеты такой дальности в городе еще не проводились.
В ходе этих двух полетов
участники должны были
выполнить 16 различных
упражнений. В субботу
запланированный полет
не состоялся из-за снегопада. (стр. 1)
Куда пойти учиться?
В городском молодежном
центре работает кафе «Карьера», где можно бесплатно получить консультацию о возможностях
дальнейшего
обучения
после окончания гимназии. Специальное обучение, предназначенное для
молодых людей в возрасте от 16 до 19 лет, состоится 22-го и 25-го марта с
12.00 до 14.00. Необходимо предварительно зарегистрироваться либо по
телефону 5221163, либо
по
адресу
maret@
kultuuriguru.ee . (стр. 7)
Новости
Кейлаской
Школы
Образование в городе находится в состоянии постоянного развития, особенно в последние два
года. В следующем году
будет закончено строительство нового школьного здания, уже сейчас работают проекты, которые
существенно повлияют на
содержание
учебновоспитательного процесса. Постоянное развитие
требует и обновления
учительского коллектива,
поэтому администрация
школы объявила конкурс
на
вакантные
места
учителей-предметников,
логопеда, руководителя
учебного процесса в гимназической части. Школа
ждет новых учителей, особенно тех, кто помимо выполнения основной работы, согласен принимать

активное участие в развитии школы. (стр. 3)
Новые выставки в музее Харьюского уезда
Начиная с 11-го марта, в
музее Харьюского уезда
можно посетить выставки
«Художественно одаренные женщины» и «Модные аксессуары 20 века».
Первая выставка посвящена семейному архиву и
коллекции мебели и предметов искусства, которые
предоставила в пользование музея сестра и дочь
героинь выставки Урсула
Пыкс. В основе экспозиции творчество художниц
Карин Пипенберг и Моники Пыкс. Выставка
«Модные аксессуары 20
века» знакомит посетителей с коллекцией различных дополнений к женской одежде, которые
были в моде в 20-60-е
годы прошлого века. Среди экспонатов выставки
шляпы, перчатки, муфты,
сумочки, шляпные булавки, боа, шали и платки.
(стр. 6)
Напоминание
Общество потребителей
Кейла сообщает о том, что
в ближайшее время будут
штрафовать машины, которые находятся на парковке возле магазина
«Яама» более положенных 45 минут. Причиной
этих действий является
то, что на этой парковке
машины оставляют на целый день, клиентам магазина, подъезжающим на
машинах, зачастую на
стоянке не хватает места.
Штраф за просроченное
время – 470 крон. (стр. 3)
Последний этап Лыжных дней
В воскресенье состоялся
пятый и последний этап
городских лыжных соревнований. Несмотря на
снегопад, трасса была
подготовлена просто великолепно. Первыми на
лыжню с общего старта
отправились самые младшие участники соревнований, вторыми стартовали мужчины, последними
вышли на дистанцию
женщины. Этим этапом
завершились
Лыжные
дни 2010. Впереди – торжественное завершение
сезона, которое состоится
18 марта в 18.00 в Оздоровительном центре. (стр.
6)
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Keila noortel on alternatiiv tänavatel chillimisele Lühidalt
Noorteüritused ja -peod on juba üle kahe
aasta saanud omale plaadikeerutajad Keila Avatud Noortekeskuse dj-klubist, kus
noored on saanud profesionaalse helitehnikaga harjutamas käia.
KARMO TIHANE

KEILA AVATUD NOORTEKESKUS

Tehnilisi huvialasid ei ole
Keilas ja selle lähiümbruses
võimalik eriti palju viljeleda
ja seetõttu on dj- klubi osutunud üsna populaarseks. Mõne
tegutsemisaasta jooksul on
proovimas käinud kokku ligi
100 noort. Keila noortekeskus on korraldanud erinevaid
töötubasid arendamaks noorte
oskusi, lisaks on käinud erinevad dj-d oma kogemusi ja oskusi noortega jagamas. Keila
Noortekeskuse dj-klubist on
välja kasvanud kaks pidude
sarja - The Nightmare raskema tantsumuusika üritusena
ja uuem, kergemat muusikat
hõlmav DayDream. Mõlema
üritustesarja korraldajateks ja
ka plaadikeerutajateks on Keila oma noored.
Dj amet tuli Eestisse juba
lintmakkide ja kassettidega.
Vanemad diskorid on kursis,
kuidas selliste „vanakooli“
vahenditega pidu läbi viia. Dj
elukutse laialdasem võidukäik
jõudis kohalikule maastikule
piiride avanemisega. Seetõttu ongi paljud diskorid üsna

noored. Keila Gümnaasiumi
lõpetanud mäletavad kindlasti, kuidas kümme aastat tagasi kooli showsid läbi viidi.
Esimesed peod olid paljudel
korraldatud arvuti abil ja vahel
harva julges keegi midagi plaadimasinatega teha. Praeguseks
teab enamus, kellel on ala vastu huvi, kuidas kasutada dj
tööks vajalikku tehnikat ning
mida sellega täpsemalt teha.
On muututud mugavamaks,
aga ka teadlikumaks võimalustest tehnikamaastikul. Noortele on antud võimalus ja koht
ennast musikaalselt arendada,
ilma et nad peaksid otseselt
mõnda muusikainstrumenti
valdama. Kuigi pillimängimine
ja musikaalne kuulmine tuleb
kindlasti kasuks. Paljudest djdest üle maailma on saanud
produtsendid, kes tegelevad
muusika loomise ja tootmisega, mis tähendab, et Keila
Noortekeskuse
dj-ruumist
võivad tulevikus välja kasvada
Eesti elektroonilise muusika
eestvedajad.
Valmis uus ruum
Siiani on noored plaadikeerutamishuvilised olnud ilma

oma ruumita ja pidid harjutama seal, kus vaba ruum oli.
Märtsi algul valmis noortekeskuses spetsiaalne ruum dj-klubile. Paik valmis suuesti tänu
ANK projektikonkursile. Ruumi ehitamisel olid abiks nii
noored ise kui ka vabatahtlikud, kes aitasid nii nõu kui ka
jõuga. Ruumi sai sisse seatud
ka Varaaida projektikonkursilt
kaks aastat tagasi soetatud
plaadimängijad. Lisaks sellele
aitasid erinevad ettevõtted ja
eraisikud plaadikogu täiendada nii vinüül- kui ka CD-plaatidega.
Ametlikult on dj-ruum avatud märtsi esimestest päevadest. Paljude jaoks ongi kõige
suuremaks probleemiks muusika, kuna plaadid on kallid ja
kooliõpilane neid oma taskurahast osta ei jõua. Nii mõnegi
jaoks on kohapeal olevad plaadid ainuke võimalus käia muusika mängimist harjutamas ja
proovimas. Siinkohal kutsun
üles Keila elanikke, kellel on
kodus seismas originaal vinüül- või CD-plaadid, mida
ise enam ei kuula, tooma neid
Keila Noortekeskuse dj-klubile. Annetatud plaatidega saavad noored esimesed sammud
dj-ks saamise teel ära teha.
Hetkel käivad dj-ruumis
harjutamas mitmed Keila noored ja esindatud on mõlema
soo esindajad. Dj amet nõuab
pidevat ja järjekindlat enese-

Vikerkaare lasteaed
teatrifestivalil Karsumm

foto: KARMO TIHANE

Liisu ja Erik harjutamas
täiendamist ja harjutamist,
kõigil noortel seda võimalust
kahjuks ei ole. Tulevikus on
plaanis noortele korraldada
mitmeid huvitavaid ja uusi
kohtumisi ning koolitusi.
Noored, kes on huivatud dj
ametist, leiavad soovi korral
rakendust Keila Noortekeskuse üritustel ning ka mujal Keila

linnas. Dj-klubis on veel vabu
aegu ja sellega seoses ootame
noori, kellel vanust üle 14 aasta, proovima ja harjutama djametit ja võibolla leidma endale kutse kogu eluks. Täpsemalt
infot dj-klubis toimuva kohta
leiab noortekeskuse kodulehelt www.keilanoortekeskus.
ee või Facebookist.

uudis

Avatud uste päev Erakoolis Läte

12. märtsil pidas Keilas asuv nooruke Erakool Läte oma järjekordset avatud uste
päeva. Ürituse heaks kordaminekuks olid
nii õpetajad kui lapsed juba mitu nädalat
hoolsalt ettevalmistusi teinud.
aksel osavõtja

Avatud uste päev ei ole
lihtsalt päev, kus kooli uks on
lahti, vaid omamoodi aruanne,
eksam avalikkuse ees, mille
läbitegemiseks peab koolipere
suutma vastata oma külaliste
väga erinevatele küsimustele.
Külalisi tuli koolipere heameeleks õige rohkesti, mis
usutavasti tähendab, et Läte
on oma olemasolu juba mingil
määral teadvustada suutnud ja
et kuuldused sellise kooli olemasolust on tasapisi levinud.
Avatud uste päeva informatiivse poole sündmusteks olid
kaks Haridus- ja Kultuuriselts
Läte juhatuse esimehe poolt
juhitud ringkäiku kooli ruumes
koos küsimuste esitamise ja
selgeksrääkimisega. Huvilised
said tutvuda klassiruumide,
õppevahendite, söökla, aula ja

võimlaga, saada ülevaate kooli
õppekorraldusest ja waldorfpedagoogika tegelikust rakendamisest. Üks tihemini puudutatud probleem oli, kuidas saab
waldorfkooli pandud laps vajaduse korral üle minna n-ö tavakooli. Urmas Keller selgitas, et
iga kooliastme lõpuks (st 3., 6.
ja 9. klassi kevadeks) on waldorfkooli õpilane omandanud
kõik needsamad teadmised,
mida näeb ette riiklik õppekava tavalise kooli õpilasele, ainult et veidi teises järjekorras
ja teistsuguse õppemetoodika
abil. Kui aga üleminekut soovitakse keset kooliastet, siis
saab sellegagi hakkama. Veel
tunti elavat huvi waldorfkoolidele omase hinnangulise hindamisviisi vastu, kus ei kasutata numbreid. Selgituse järel
nõustuti, et hinnangu kaudu
saab laps ja lapsevanem tegelikult põhjalikuma ja informa-

Avatud uste päeval esinesid külalistele 1. ja 2.
klassi lapsed
tiivsema hinde, kui seda oleks
number, ja et hinnanguline
hindamine on õpetajale päris
suur töö. Kooli vahetamise
korral „konverteeritakse“ lapse õppetulemused aga sellesse hindamis¬süsteemi, mida
kasutab sihtkool, nii et ka siin
pole probleemi.
Töötas einelaud, kus pakuti mõnusate pillihelide taustal lapsevanemate küpsetatud
ülimaitsvaid kooke, pirukaid
ja muud head-paremat, mille
müügist saadav tulu läheb uue
1. klassi pinkide soetamiseks.
Ka õppemaksus suurus oli üks
sagedasemaid küsimusi, millele saadi vastuseks, et õppe-

foto: ERAKOOL LÄTE

maks ise jääb alla 1000 krooni
piiri, kuid koos võimalike ringitasudega võib praktiline kulu
küündida kuni 1200 kroonini
kuus.
Väga meeleolukalt kulges
ja hästi õnnestus 1. ja 2. klassi
laste kontsert, kus pandi mängu kõik oma n-ö atraktiivsemat laadi oskused – laulmine,
lugemine, pillimäng, tantsimine ja ka keeleoskus. Kui aasta
tagasi võisid huvilised kaasa
elada vaid toonasele 1. klassile, siis nüüd oli juba võimalus
oma silmaga näha, mis suunas
ja milliste tulemustega lapsed
Lätte koolis arenevad. Õpetajate töö tulemused pälvisid

publiku täie tunnustuse.
Päevale pani kaaluka punkti
vestlusring Eesti ühe esimese
waldorfkooli rajaja Kai Metsa
juhtimisel. Pärast sissejuhatavat loengut sai mitukümmend
huvilist tuua esile kõik oma
mõtted, lootused ja ka hirmud
seoses waldorfkooli kui sellisega. Õnneks oli kohal õige
mitu noort ja kõrgesti haritud
– ning üldsegi mitte imelikku
– inimest, kelle haridustee oli
käinud läbi waldorfkooli, kes
olid elavaks tõestuseks sellise
pedagoogika võimalikkusest.
Vestlusring tõestas ka, et üldine suhtumine waldorf-pedagoogikasse on muutunud
soosivamaks, aina rohkem
on inimesi, kes tunnevad selle vastu heatahtlikku huvi.
See on nähtavasti aja märk ja
avaldub ka Eesti riigi riiklikus
haridussüsteemis, kuhu on
jõudnud või jõudmas mitmeid
waldorfpedagoogika elemente.
Selline foon lahjendab tulevikus veelgi endisajast pärinevat
umbusku waldorfkoolide suhtes ja aitab neil muutuda Eesti
haridusmaastiku loomulikuks
ning vajalikuks osaks.

11. märtsil 2010 toimus Kiilis
järjekordne Harjumaa lasteaedade teatrifestival Karsumm,
millel tänavu osales kokku 15
lasteaiarühma.
Vikerkaare
lasteaed osales festivalil juba
kuuendat korda ja seekord võtsid võidunäitlemisest osa 4 - 5
aastased Metsluikede rühma
lapsed. Selgeks oli õpitud „Muinasjutt naerist“, mille seadis
lastele lavastuseks rühmaõpetaja Heli, muusika ja liikumisega
abistasid muusikaõpetaja Aune
ja liikumisõpetaja Katrin. Kuna
see oli väikestele näitlejatele
esimene kogemus, olid tublideks abilisteks lapsevanemad,
kes kodus karaktereid ja isikupära tegelastele juurde aitasid
luua. Et aga võõras koht ja lava
meid ära ei hirmutaks, andsime esimese proovietenduse
oma lasteaia saalis. Publikuks
olid kutsutud kõik kuni viieaastased lapsed ja personal, kellele olid valmistatud ka väikesed
ärarebitava kontsuga piletid.
Teatrifestivalil olid lapsed tublid
ja esinesid julgelt, nagu oleksid
juba vanad tegijad. Enne tagasiteele asumist pakuti külakosti
ja kõik said tänukirja ning kingituseks Kiili lasteaia lauamängu.
Osaleme kindlasti ka järgmisel
aastal.
Heli Iljašenko
Rühmaõpetaja
Veebruaris sündis
Harjumaal 155 last
2010. aasta veebruarikuus registreeriti Harju Maavalitsuse
kantselei rahvastiku toimingute talituse andmetel 155 lapse
sünd, see on 2 võrra rohkem
kui 2010. aasta jaanuarikuus,
mil registreeriti 153 sündi, ja
17 võrra enam kui 2009. aasta
veebruaris, mil registreeriti 138
sündi.
Poisse sündis 67 ja tütarlapsi 88. Kaksikuid sündis 3 paari.
Esmasündinuid oli 72, teisi lapsi
60, kolmandaid 18, neljandaid 4
ja viiendaid lapsi üks.
Surmaakte koostati kokku
88, mehi suri 35 ja naisi 53.
Lahkunute keskmine vanus oli
75 aastat. Mehed elasid keskmiselt 71,5 ja naised 79 aastaseks.
Registreeriti 4 ja lahutati 5
abielu. Nimemuutmise avaldusi
ei esitatud.
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Sport
Keila noorte meistrivõistlustel sündis
uus Keila rekord

Seekordne võistlus oli ühisstardist

fotod:priit idarand

sport

Pühapäeval toimus Keila
suusapäevade viimane etapp
Keila Suusapäevade viies ja ühtlasi viimane etapp, ET-BIKE kevadvõistlus suusatamises, toimus pühapäeval Keila Terviseradadel. Vaatamata varahommikusele
tihedale lumesajule olid SA Keila Terviserajad rajameistrid Olev Baar ja Toivo Lumiste taaskord teinud väga head tööd ja
rajad stardiks ideaalsesse korda saanud.
priit idarand
SK VASK

Seekordne võistlus toimus
ühisstardist. Esimesena võistlesid kuni 10aastased lapsed.
Kuna neid oli kokku 22 ja ring
väike, tuli teha eraldi stardid
tüdrukutele ja poistele. Tüdrukute parimad olid Kristina
Laipaik, Helena Eglit ja Renata Kiilberg. Poiste nobedamad olid Robert Tarlap, Andre
Kauk ja Argo Raie.
Teisena läksid rajale mehed
ja meesveteranid. Stardis oli
45 võistlejat, kel tuli kolm korda läbida 5 km pikkune ring.
Peale neid tuiskasid rajale 33
võistlejat, kes läbisid 5 km.
Meeste stardisaginas purunes
ühel võistlejal suusakepp.
Mehed sõitsid esimese
ringi suhteliselt rahulikult ja
koos püsis 11liikmeline juhtgrupp. Teisel ringil torusilla
tõusul alustas Madis Vaikmaa
(Padise) kiirendust ja sõitis
ühe ringiga 2minutilise vahe
sisse. Edumaad suutis ta hoida finišini ja võitis järgmisi
ligi kahe ja poole minutiga.
Võidujärgses intervjuus kiitis ta Keila suusaradu, nende
ettevalmistamist ja ütles, et
võistluse näol oli tegemist
väga hea kiirustreeninguga
enne Euroopa Meistrivõistlusi. Teisele-kolmandale kohale
oli viimase meetrini tihe rebimine Siim Vinteri ja Tauri
Tikerpe vahel, ei puudunud

ka väike kehaline kontakt viimases kurvis. Mehed lahkusid
sõpradena ja, nagu ütles Siim,
Tauri näol jäi peale tugevam.
Viie kilomeeti kiireim oli Cristian Anton Saue Suusaklubist,
naiste nobedaim oli Marliis
Odamus Nõmme SK-st. Ülejäänud oma võistlusklasside
parimad olid Sirli Metsamäe
Saku
Suusaklubist,
Liina
Lüütsepp Nõmme SK-st, Karl
Kallasmaa Saku Gümnaasiumist, Triine Tamm Keilast, Ain
Kilk, Manivald Luidre ja Alek-

sander Tishtshenkov, Ragnar
ja Rainar Teas, Reet Kuningas
ja Grete Saar - viimased neli
Saue Suusaklubist.
Keila Suusapäevad 2010
on selleks aastaks võistlusrajal läbi ja jäänud on veel sarja
lõpetamine, mis toimub neljapäeval, 18. märtsil kell 18.00
Keila Tervisekeskuses. Korraldajate poolt suured tänud
toetajatele ja abilistele, kelleks olid: Kliima Center, Kava
Auto, Autoremont OÜ, Hole
In One Catering, ET-BIKE,
KTTiming, Keila LV, Keila Tervisekeskus, Keila Lions Klubi,
Viking Line, Protten ja SA
Keila Terviserajad. Järgmiste
võistlustena korraldame aprilli igal kolmapäeval kell 18.00
Keila Tervisekeskuses ujumiskolmapäevaku. Info www.
spordiklubivask.weebly.com.
Võta sõber kaasa ja osale!!!

6.märtsil toimunud Keila
meistrivõistlustel ja TIPP
auhinnavõistlustel sisekergejõustikus Tallinna Spordihallis startis peaaegu 100
keilakat ja 50 külalisvõistlejat Sauelt, Sakust, Tabasalust.
Võistluste parima tulemuse
autoriks oli Aet Laurik, kes
läbis 60 m Keila rekordiga
8,10. Väljapaistvad tulemused sündisid ka tüdrukute
B-klassi kõrgushüppes, Aet
Laurik ületas lati kõrgusel
1.63 ja temale tugevat konkurentsi pakkunud Gerli Israel kõrgusel 1.60.
Poiste A klassi kuulitõukes
oli teistest peajagu üle Kristo Tšekenjuk, tulemusega
12.99.
Eesti meistrivõistluste medaliomanikud Mikk Meerents ja Martin Hein konkureerisid oma kõrvalalal
kuulitõukes, peale jäi Martin
Hein.
Keila meistrivõistluste
parimad tulemused erinevates vanuseklassides
Poisid
60m jooks
Martin Hein
KristoTšekenjuk
Daniel Sei
Sander Laiv
Erik Leping

7,23
7,75
8,21
9,63
10,45

800m jooks
Daniel Sei
Siin Mardus

2.33,43
3.16,21

Kaugushüpe
Tauri Laurik
Kristo Tšekenjuk
Daniel Sei
Siin Mardus
Erik Leping

6.18
5.51
4.73
3.70
3.36

Kuulitõuge
Martin Hein (6kg) 11.68
Kristo Tšekenjuk
(5kg) 		
12.99
Henry Voolaine
(4kg) 		
10.06
Siin Mardus (3kg) 8.33
Alex – Sander Puhm
(3kg) 		
5.71
Tüdrukud
60m jooks
Kersti Künnapas
Aet Laurik
Kadre Künnapas
Krete Berol

8,57
8,10
9,28
9,98

600m jooks
Tiina Veersalu
2.11,67
Gerli Israel
1.52,56
Kadre Künnapas 2.06,93
Kõrgushüpe
Liisa Loit
1.50
Aet Laurik
1.63
Margaret Danilov 1.15

Meeste arvestuses suusatas end esikohale Madis Vaikmaa

Kagushüpe
Krete Berol

3.65

Kuulitõuge
Kersti Künnapas
(3kg) 		
10.38
Gerli Israel (3kg) 10.00
Kärt Kiisküla (2kg) 8.39

Naistemood ja
kunstiandeliste naiste tööd
Harjumaa muuseumis
harjumaa muuseum
Harjumaa Muuseumis saab
alates 11. märtsist vaadata
näitusi „Kunstiandelised naised“ ja „Naistemoe aksessuaare 20. sajandist“.
Kunstiandeliste naiste näitus sai teoks tänu nende tütrele ja õele Ursula Põksile,
kes pärandas oma perekonnale kuulunud mööbli, kunstiteosed, dokumendid ja fotod
Harjumaa Muuseumile. Pärandus oli mahukas ja mitmekülgne ning muuseum koostas selle põhjal 2008. aastal
väljapaneku, mille keskmes
oli tõlkija ja toimetaja Ursula
Põks. Tänu tollasele näitusele
sai muuseum uue annetuse
ning muuseumi kunstikogu
täienes U. Põksi ema ja õe,
Karin Pipenbergi ja Monika
Põksi, töödega.
Karin Pipenberg õppis aastatel 1910-1913 Leipzigi Kuninglikus Graafiliste Kunstide
ja Raamatukunsti Akadeemias
professor Bruno Heroux ateljees. Tema õpetaja B. Heroux
külastas 1911. aastal Eestit
ning jäädvustas nii Keilat kui
oma õpilase perekonda.
Monika Põks õppis aastatel
1938-1942 Riigi Kunsttööstuskoolis keraamikat, siirdus

1942. aastal Saksamaa tööteenistusse ja õppis Müncheni
Kunstiakadeemia õhtukursustel.
Näitusel „Kunstiandelised
naised“ eksponeeritakse Karin Pipenbergi pastelle, söejoonistusi ja graafikat, Monika Põksi akvarelle ning Bruno
Heroux graafilisi lehti Karinist. Väljapanekut täiendavad
Monika kirjad Münchenist
ning materjalid perekonna
Suur-Tutermaa ja Keila kodu
kohta. Näituse koostasid Riine Kallas, Kätlin Janson, Urmas Veersalu, Mall Siniveer.
Väljapanek
„Naistemoe
aksessuaare 20. sajandist“
tutvustab Harjumaa Muuseumi ajaloolises kogus olevaid
naisteriietuse lisandeid, mis
pärinevad 1920ndatest kuni
1960ndatest aastatest. Näituseks on seatud kübarad,
kindad, muhvid, käekotid, kübara- ja juuksenõelad, suled,
sallid ja rätikud. Ajastukohast
stiili ja moodi tuletavad meelde vanad fotod muuseumi kogust.
Näituse koostasid Mall Siniveer ja Kätlin Janson.
Kunstiandeliste
naiste
näitus jääb avatuks kuni 16.
maini ning väljapanekut naistemoe aksessuaaridest saab
vaadata kuni 13. juunini.

muusika

Keila muusikakooli õpilased
noppisid auhindu
keila muusikakool
Veebruari lõpus ja märtsi alguses osales palju Keila muusikakooli õpilasi edukalt erinevatel
konkurssidel. Loode - Eesti
kitarri- ja kandleõpilaste piirkondlikul konkursil Jüris Rae
huvialakoolis saavutasid väga
hea tulemuse kandleõpilased
Roland Tamkivi (I koht), Lenne Grettel Leitmaa (II koht) ja
Kadi Karro (III koht) I vanusegrupist. III vanusegrupist saavutas III koha Lisette Vahar.
Kandleõpilasi juhendab õpetaja Pille Karras. Kitarriõpilaste I vanusegrupist saavutas I
koha Mikk Marten Arvisto, III
vanusegrupist sai II koha Mihkel Kohava. Õpilasi juhendab
Lembit Sepp.
Loode - Eesti regiooni viiuli- ja tšelloõpilaste konkursil
Loksa muusikakoolis saavutasid kuni 10aastaste seas väga
hea tulemuse Leena Laasi õpilased Ergo Haavasalu (I koht)
ja Polina Solovjova (III koht)
ning Hele Eiseli õpilased Simone Minn (II koht) ja Marie
Luhamäe. 15 – 19aastaste va-

nusegrupis saavutas esikoha
Leena Laasi õpilane Merily
Leotoots.
Loode-Eesti puupuhkpilliõpilaste konkursil Kiilis esinesid väga hästi õpetaja Andres
Teppo klarnetiõpilased Kaspar
Marcus Paukson (eripreemia)
ja Raiko-Henry Heinla (I koht).
Flöödil sai Tiina Hundi õpilane
Pärle Paalaroos II koha ja Helge Oserovi õpilane Maarja Triise III koha. Saksofonimängijate seas saavutas Elisabeth Pae
I koha ja Aleks Tatter kiituse
hea esinemise eest. Viimaseid
juhendab õpetaja Liis Mäevälja.
Loode - Eesti regiooni akordioniõpilaste konkursil Saue
muusikakoolis saavutas Erika Uus`i õpilane Karl Krister Kilkson kiituskirja ja Pille
Metssoni õpilane Ahti-Simo
Laido III koha.
13. märtsil toimus Tabasalus Loode - Eesti vaskpillimängijate konkurss, kus Rait
Eriksoni õpilane Hannes Hiie
saavutas metsasarvel II koha ja
Valdo Rüütelmaa õpilane Richard Robin Paukson trompetil
III koha.

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
„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
“HINGELIND” - ANNELI TEIMANNI ISIKUNÄITUS
22. märts – 26. märts
Keila kultuurikeskus
KUNSTIANDELISED NAISED
Karin Pipenbergi ja Monika
Põksi elu ning looming
11. märts - 16. mai
Harjumaa muuseum
NAISTEMOE AKSESSUAARE
20. SAJANDIST
11. märts - 13. juuni
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

Represseeritute
kogunemine
mälestuskivi
juures 25. märtsil
kell 17.00
Memento

lastele al. 3 eluaastast kuni 4
klassi õpilasteni.
Keila kultuurikeskus
“ARMASTAB, EI ARMASTA” KOMÖÖDIATEATER
29. aprill kell 19:00
Keila kultuurikeskus

kontsert
HARJUMAA LAULULAPS
KEILA EELVOOR
31.märts kell 10.00
Osaleda võivad kõik lapsed
Eelregistreerimine 26.märtsini
aadressil marge@keila.ee või
telefonil 6045045.
Keila kultuurikeskus
HARJUMAA KEELPILLIORKESTRI KONTSERT
11. aprill kell 16:00
Keila kultuurikeskus
KEILA MUUSIKAKOOLI
KONTSERT
30.aprill kell 18:00
Keila Kultuurikeskus

sport
SECURITAS KEILA MEISTRIVÕISTLUSED KORVPALLIS
20. märts kell 11:00 - 17:00
Keila tervisekeskus
www.liikumisroom.ee
INVALIIDIDE PÄEV
21. märts kell 10:00 - 14:00
Kavas on vesiaeroobika, võimlemine suures sporidsaalis,
jõusaali treening.
Harjumaa Spordiliit
Keila tervisekeskus
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
LOENG BEEBIPEREDELE
26. märtsil kell 10.00
Allergia? Seedehäired? Rahutus? Lapse immuunsüsteemi
areng, ema ja lapse mikrofloora, pärmseen. Kuidas ennast ja
last aidata?
Räägib imetamise nõustaja
Jana Kima. Loengutasu 25 kr.
Lisainfo www.hiirekese.ee
Hiirekese Mängutoas
KOOLITUS „ELU KUTSE“
22. ja 25. märts kell 12:00 -

Palju õnne!

14:00. Koolitus toetab noori
karjääri arendamisel peale
gümnaasiumi lõpetamist.
Koolitust viib läbi karjäärinõustaja Kersti Valter.
Vajalik eelnev registreerimine.
maret@kultuuriguru.ee, Tel.
5221163
Keila noortekeskus
KEILA O-ÖÖ 3
24.märts kell 19:00 - 23:00
Valikorienteerumise start
antakse 19.00 Tankimäel, kontrollpunktid asuvad Terviseradade ja Mudaaugu piirkonnas.
Läbitava tee pikkus on umbes
7 km.
Keila terviserajad, Keila noortekeskus
www.keilanoortekeskus.ee
REISIMULJED MYANMARIST
(BIRMAST)
24.märtsil kell 13.00
Reisimuljeid räägib Tiina Saks
Keila sotsiaalkeskuse saal
MÄNGIMINE HIIREKESE
MÄNGUTOAS
Koolieelikutele koos vanemaga. Igal esmaspäeval ja
kolmapäeval kl 10-13. Sissepääs
tasuta. Haapsalu mnt. 31.
Lisainfo www.hiirekese.ee

kogudus
Paastuaja 5.pühapäev
21. märts kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Keila Miikaeli kirik
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Sündinud

12.02.2010
13.02.2010
03.03.2010
09.03.2010

Mirjam Marks
Kennet Hiro Kageyama
Marian Piir
Hanna Tammiste

Kuulutused
kinnisvara

Teenus

Ostame või müüme-üürime
Teie kinnisvara. Kiire vormistamine. Tel. 56471516, 6576301 Veljo
Tarvis, veljo@tipoliin.ee.
Üürile anda kõigi mugavustega möbleeritud 1-toaline korter
Keilas. Tel. 6781010.

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.

Teostame fekaalivedu. Töö kiire ja korralik. Hinnad alates 225.-.
Toivo, tel. 51916171.
Kvalifitseeritud pottsepp ja
korstnapühkija ehitab, remondib
ahjusid, pliite, kaminaid, korstnaid.
Pakun ka korstnapühkimisteenust. Vaata ka kodulehte www.hot.
ee/tanel12345. Tel:56681555.
Meditsiinilise haridusega naine, aitab ja hooldab vanainimest
Keilas või selle ümbruses. Tel.
56680921.
Bilansivõimeline raamatupidaja, TTÜ majandusharidus, 12a
kogemust pearaamatupidajana,
otsib lisatööd: jooksev raamatupidamine, vanade perioodide
korrastamine,
aastaaruanded,
konsultatsioon, esindamine maksuametis. Programm HansaRaama 6.1. Tel:5119966

Soome rahvusest korralik
mees otsib tööd Keilas. Võib olla
osalise tööajaga. Auto kasutamise võimalus. Tel. 5116874.
Teen Teie korteris või büroos
korraliku remondi (krohvimine,
värvimine, tapeet, aknapaled).
30 a kogemust. Hinnad talviselt
soodsad. 53534561.
Viime ära teie vanaraua radiaatorid, vannid, pliidid, pesumasinad tasuta. Samas on võimalik kohapeal teostada demonteerimistöid. Tel. 55939504.
Keilas algavad soome keele kursused algajatele (täiskasvanutele ja vanemate klasside
õpilastele) 2x nädalas, T ja N
18.45-20.15. 24 õ/h 1416 EEK. Info
ja registreerimine- info@tarnekor.ee. Tel. 53029454,53321522,
6781616, Paldiski mnt.21, Keila(II
korrus, teeäärne maja).

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
Piibli- ja palvetund eakatele
24. märtsil kell 13.00
Koguduse majas
Paldiski mnt 2.
Pühapäevakool
Igal pühapäeval kell 13.00
Koguduse majas
Paldiski mnt 2
Adventkoguduse jumalateenistus
20. märts kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse piiblitund
20. märts kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5

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

Keila Noortekeskus

Edu saladus on teha kutsumusest elukutse
M.Twain

Hea 16-19aastane noor!
Karjäärikohvik ootab Sind osalema koolitusel

ELU KUTSE

22. ja 25. märtsil kell 12.00-14.00 Keila Avatud Noortekeskuses
Leiame vastused küsimustele:

• Mida ma pean otsustamisel teadma ja arvestama? • Kuidas teha
valikuid ja leida oma karjääritee? • Kuidas oma plaanid ellu viia?
Koolitus toetab noori oma karjääri arendamisel peale gümnaasiumi lõpetamist. Koolituse viib läbi karjäärinõustaja
Kersti Valter TASUTA!
Vajalik eelregistreerimine: maret@kultuuriguru.ee,
Tel. 5221163
www.keilanoortekeskus.ee
*Tegemist kahe samasuguse koolitusega
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AS BESTNET pakub tööd

Mööblilaos,

Vasalemmas, Haapsalu mnt 5

AVAME UUE KAUPLUSE!
Reedel, 19.03 kl. 10 - 19
Laupäeval, 20.03 kl. 10 - 16
Pühapäeval, 21.03 kl. 10 - 16

DIIVANITE LAAT - SOODUSHINNAD!
Info tel. 6 713 186

AUTOJUHTKOOSTELUKKSEPALE,
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.

Ilu- ja lõõgastuskeskuses
"Püramiid" 21.märtsil

Kuula ja tunneta
iseennast

* Loeng „pH tasakaal
ja tervis“
* Jooga ja shindo
nädistund
* Vabastav hingamine
* Shiki teraapia
* Reiki
Täpsem info kodulehel
www.pyramiid.eu

Side ja signalisatsioon
Valve- ja tuleohutussignalisatsioon korteritesse ja
eramutesse.
Fono- ja videosüsteemid ning
koodlukud trepikodadesse ja
majadele.
Konsultatsioonid, seadmete
müük, paigaldus ja hooldus.
18 aastane töökogemus,
hinnad soodsad.

Info Paldiski mnt. 21, Keila ,
kontakttelefon 5046 580
e-post: h.kek@harjukek.ee

Koolivaheajal
20.03-28.03

pilet õpilastele*

35.- krooni!

*vanusele 19 a. (k.a)

KmsĂƌĂŚŽŽůĚƵƐŽŶ<ĞŝůĂƐĂƐƵǀĞƩĞǀƁƚĞ͕ŵŝƐƉĂŬƵďƚćŝĞůŝŬŬƵ
ŚĂůĚƵƐƚĞĞŶƵƐƚŶŝŶŐůĂŚĞŶĚĂďƚĞŬŬŝŶƵĚƉƌŽďůĞĞŵŝĚ͘

Haldusteenuse raames osutame järgnevaid teenuseid:
Raamatupidamine
Tehnosüsteemide hooldus ja järelvalve
Avariiteenus 24h
Üldkasutatavate ruumide koristamine
Majahoidja
Haldusjuht

KAUPLUSE
VÄLJAPANEK
ON UUENENUD!

HINNAD

-50%

KUNI

OÜ SIVA Telef / fax 678 1827,
GSM 50 58 294, enn.milvek@mail.ee
reg. nr. 10504552
76606 Keila, Vasara 2-22

AS Harju KEK pakub soodsalt
rendile tootmis-, lao- ja
kontoripindasid.

vaid

Avans MKI OÜ
Uus-Paldiski mnt 4
Keila
Telefon: 6709665
www.avans.ee

Otsite haldusteenuse pakkujat korteriühistule?
Olete hädas ummistunud kanalisatsiooni või vananenud
ĞůĞŬƚƌŝƐƺƐƚĞĞŵŝŐĂ͍sĂũĂƚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƟǀƁŝƚƁƐƚƵŬŝĂďŝ͍

Lisaks haldusteenusele on võimalik täiendavalt tellida
järgnevaid töid ja teenuseid:
sĞĞũĂŬĂŶĂůŝƐĂƚƐŝŽŽŶŝͲŶŝŶŐŬƺƩĞƚŽƌƵƐƟŬĞũĂƚƌĂƐƐŝĚĞ
renoveerimine
San.tehnilised tööd
Kanalisatsiooniummistuste likvideerimine
Üldkasutatavate ruumide siseviimistlus ja renoveerimine
WůĂĂƟŵŝŶĞ
Tööd korvtõstukiga
Elektrisüsteemide renoveerimine
Transport
Hoonete soojaaudit
Muruniitmine
OÜ Varahooldus͕<ĞŝůĂ͕<ĞƐŬǀćůũĂŬϭϱ͕//ŬŽƌƵƐ;ϳϲϲϬϱͿ͘
dĞůĞĨŽŶ͗ϲϯϵϭϰϮϬ͕ĨĂŬƐ͗ϲϯϵϭϰϮϵ͕
ĞͲƉŽƐƚ͗ǀĂƌĂŚŽŽůĚƵƐΛǀĂƌĂŚŽŽůĚƵƐ͘ĞĞ͕ŬŽĚƵůĞŚĞŬƺůŐ͗
ǁǁǁ͘ǀĂƌĂŚŽŽůĚƵƐ͘ĞĞ

Keila Viimase Lume Võistlus
50 km ühisstardist

...EI, EI TAHA SOOJA !!!
Sajaks vaid lund, lund, lund ...

Kui tunned end ikka veel tegijana suusaradadel ja sees istub kiusatus, et midagi
jäi realiseerimata, siis nüüd on Sinu võimalus .
Aeg ja koht : 27. 03. 2010.
Start : kell 10.00 Keila Terviseradadel
Reg: eelreg. kuni 26.03.2010 kl.18.00 skvask(at)hot.ee Võistluspäeval 9.00 - 9.45
Stardimaks: eelregistreerunud täiskasvanud 100.-, pensionärid, õpilased 50.-. Võistluspäeval
registreerunutel stardimaks vastavalt 150.- ja 75.Sõidetakse 5 km ringil (10 x 5 km) vabas tehnikas.
Võistlusklassid: P/T 1997 – 1994 30 km.
N Põhikl. 1993 ja varem sünd. 30 km.
N 40 – 1970 ja varem sünd.
30 km.
N 50 – 1960 ja varem sünd.
30 km.
M Põhikl. 1993 ja varem sünd
M 40 – 1970 ja varem sünd.
M 50 – 1960 ja varem sünd.

50 km.
50 km.
50 km.

Esimene päevitus meie solaariumist!
Solaariumites on uued lambid.

Kõik võistlejad vastutavad ise oma tervisliku seisundi ja ohutuse eest!
Auhinnad vanuseklasside parimatele. Korraldajal on õigus mitte avada võistlusklasse, kus on
alla 6 osavõtja.Lisaks kõikide osalejate vahel loosiauhinnad Hansabussilt , Horeca Serviselt,
Hole In One-lt ja Freespordilt

SOODUSHIND!!!

Rajal pakume : rohelist teed, puuvilju, troopilised mahlad + soe jõujook Freespordilt !!!
Info : Aare Heinla 50 27 899 Priit Idarand 53 49 0341

*

E-R kella 10.00-16.00
Solaarium I 7.-/ min.
Solaarium II 5.-/ min.
*

Laupäeval, 20. märtsil
kell 11.00

BodyToning!
(Treener Liis)

www.tervisekeskus.eu

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.

