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Kahele kõrgusele
seatud rongiuksed
tekitavad
reisijates segadust
Kuna kasutusel on nii madalad kui kõrged platvormid, avanevad peatustes
vaid pooled rongi ustest.
Iga vaguni üks uks on
kohandatud madala, teine
kõrge perrooni jaoks.

lk 5
uudis

Keila päev on 29. mail
Keila linna 72. sünnipäevakuu algab traditsioonilise kirikukontsertiga 1. mail ja
kulmineerub kevadlaada ja Keila päevaga
29. mail.
Kirikukontserdi esinejaks on
sel aastal Inseneride Meeskoor.
Kontserdil antakse üle ka Keila
linna teenetemärgid.
Keila päeval, 29. mail toimub traditsiooniline laat, mida
korraldab Goldberg, Ivanov ja
Tamm OÜ. Laada korraldajatega saab ühendust telefonil
6420442 ja e-kirja aadressil
sadalaata@sadalaata.ee. Kahe

sport

keskväljaku ringristmiku vahele on taas planeeritud müügivaba ala, kus saavad enda
tegemisi tutvustada erinevad
linnas tegutsevad organisatsioonid ja ettevõtted.
Lastealal püütakse sel aastal
rohkem panustada sisulisse tegevusse. „Kui varasematel aastatel on olnud lastele mitmeid
erinevaid atraktsioone, siis sel

korral püstitatakse keskparki
telk, kus lapsed sisukalt aega
saavad veeta,“ ütles korraldaja
Kalle Kask. Keskpargis tegelevad lastega noortekeskuse töötajad ning pisemate laste aega
aitab sisustada Hiirekese mängutuba. Loomulikult toimub
ülipopulaarne lastejooks ning
muud lastele mõeldud spordiüritused.
Uue lahendusena toimub
tänavusel Keila Päeval alkohoolsete jookide müük ja tarbimine konkreetsel alal. Nn
õllealal ei ole vanuselist piirangut, kuid alkohoolseid joo-

ke on võimalik osta ja tarbida
vaid mainitud alal.
Õhtune peaesineja on ansambel Kolumbus Kris, keda
soojendavad Keila linna parimad noorteansamblid. Laval
astuvad loomulikult üles ka
Keila linna erinevas vanuses
lauljad, tantsijad, orkestrid
jne. Päevajuhi rolli täidavad
seekord Keila oma harrastusteatri AX-teater liikmed.
Unustada ei saa ka juba välja kuulutatud videoklippide
konkurssi. Osalema on oodatud kõik, kes igapäevatööna
filmide valmistamisega ei te-

vaba aeg

Aprillis selgub
Keila meister
korvpallis
lk 6

gele. Videokonkusi kohta saab
täpsemalt lugeda keila linna
kodulehelt www.keila.ee.
Keila Päeva ürituste kava
ei ole veel lukku pandud.
Oodatud on kõik head mõtted ja ettepanekud. Kui on
soov esineda või tutvustada
oma ettevõtmist, siis sellest
peaks teada andma hiljemalt
30. aprilliks Keila Kultuurikeskusesse telefonil 6780415
või meilile kultuur@keila.ee.
Samuti oodatakse huvitavaid
ideid sünnipäevakuu ürituste
kavva lisamiseks kuni 15. aprillini.

Aprilli algusest
muutub veehind
Alates 1.aprillist tõuseb
Keila linnas vee hind. Peamised hinnatõusu põhjused on vajadus tagada
veevarustuse ja kanalisatsiooni jätkusuutlikus ning
saastetasude tõus.

Aktiivne noor
Andri Afanasjev
julgeb oma ideed
teoks teha
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Nädal Lõppes, teine algas

kasulik

Kevad!

Lõpuks ometi sulab see lumi! Jah, ma olen tüüpiline
eestlane, kes viriseb, kui lund ei ole, ja viriseb, kui lund
lõpuks on. Oli tore küll see talv, aga mis liig, see liig. Tõsi,
nüüd saab üsna mitu uut põlvkonda lapsevanemaid meenutada aega, mil hanged räästani ulatusid.
Seda, mis lume alt välja sulab, ei taha samas mitte vaadata. Jääb mulje, nagu jalakäijad oleks talv otsa arvanud,
et nüüd nii jääbki ning kogu prahi ja ekskremendid katab
aegade lõpuni pehme valge lumekiht. Ekslik ja lühinägelik
arvamus. Mida siis teha, et õhtul saapataldu vaadates süda
pahaks ei läheks? Ega polegi midagi teha. Võib karistada,
võib lehes korrale kutsuda, kuid lahendus on ikka inimestes endis. Ju siis ei ole inimeste kultuuritase veel selline,
mis lubaks hoolida oma ümbrusest ja kaaskodanikest. Kui
miski aitab, siis nendesamade kaaskodanike pahameel.
Mitte foorumis või linnavalitsusele saadetud kaebuses
väljendatud pahameel, vaid otsene ja isiklik pahameel.
Aga kui ekskremendid ja praht välja
arvata, siis on kevad ilus. Linnulauluhetked
ja päikesepaiste ajavad pea ringi käima ja
tekitavad tunde, et midagi ilusat on
ootamas. Eks ongi.

Doris matteus
leht@keila.ee

Tasuta õppimisvõimalused
täiskasvanutele
Julgen väita, et masust on kasu ka. Sellest
võib olla raske aru saada, kui tööd ei leia
või palka on kärbitud, kuid kas pole me
hakanud rohkem mõtlema ja rääkima tõeliselt olulistest asjadest? Ehk on meil siiski
võimalik kibestumise asemel rasket aega
enda kasuks tööle panna, areneda ja õppida? Peatugem nendel võimalustel, mis
tänases Eestis tasuta kättesaadavad on.
KÜLLIKI STEINBERG

EESTI TÄISKASVANUTE
KOOLITAJATE ASSOTSIATSIOONI
ANDRAS PROJEKTIJUHT

Eesti Töötukassa teenuste
osakonna juhataja Kadri Lühiste ja tööturukoolituse teenusejuht Karin Andre selgitavad, et tööta jäänud inimeste
koolitamise eesmärk on nende
tööle aitamine. Koolitus iseenesest töökohta ei loo. Seetõttu on töötukassa praeguses
olukorras suunanud oma tähelepanu nendele teenustele,
mis on reaalselt töökohaga
seotud ning aitavad tööandjal
seda luua. Sinna hulka kuuluvad tööandjale makstav palgatoetus, tööpraktika jne. Näo
pööramine tööandjate poole
on ka esimesi tulemusi andnud: selle aasta jaanuaris ja
veebruaris lisandus uusi töökohti töötukassale vahendamiseks kaks ja pool korda rohkem kui eelmisel aastal samal
ajal, ja palgatoetuse abil sai
tööle 6 korda rohkem inimesi
kui terve eelmise aasta jooksul kokku. Ümber- või täiendõpet pakutakse reeglina siis,
kui silmapiiril terendamas
reaalsed töökohad, kuid nen-

dele sobivate töötajate leidmine eeldab töötute koolitamist.
Küll aga julgustavad Kadri ja
Karin ettevõtjaid-tööandjaid
töötukassaga ühendust võtma
ja kõike eelmainituga seonduvat uurima. Lähemat informatsiooni saab: www.tootukassa.ee.
Käesoleva aasta I poolaastal
pakub pea 40 kutseõppeasutust ja rakenduskõrgkooli tasuta kursusi ka töötavatele
inimestele, sealhulgas lapsepuhkusel emad, erivajadustega inimesed ja teised inimesed, kes hetkel ei tööta, aga
pole ka töötuna arvel. Õppida
on võimalik väga erinevaid
asju: keeltest ja suhtlemisest
laevanduse ja lennundustehnikani. Kui oled Haridus- ja
Teadusministeeriumi koduleheküljelt: www.hm.ee/tasutakursused endale sobiva välja
valinud, tuleb kontakteeruda
kursust pakkuva õppeasutusega ja teha kindlaks kas kohti
ikka on. Kui seekord kohad
täis, tasub proovida järgmisel
poolaastal, sest tasuta koolituste pakkumine jätkub 2013.
aastani. Koolitusi finantseerivad Euroopa Sotsiaalfond ning

Haridus- ja Teadusministeerium.
Täiskasvanute tasuta koolitamine toimub ka vabahariduslikes
koolituskeskustes,
kus sihtgrupiks inimesed, kes
pole töötuna arvel. Selle poolaasta koolitusvõimalusi saab
uurida Eesti Vabaharidusliidu
koduleheküljelt: www.vabaharidus.ee, pealkirja alt „Programm 2008-2010”. Programmi
rahastab
Euroopa
Sotsiaalfond ja Eesti Vabariik.
Möödunud aasta augustis
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) vahendusel
käivitunud
koolitusosakute
programm on mikro-, väikeettevõtete ja FIE-de seas suurt
populaarsust kogunud. Selle
abiga saab koolitust taotleda
õppeasutustelt ja organisat-

sioonidelt, kes on kantud teenusepakkujate
nimekirja.
Koolitusosakute programmi
tingimusi saab vaadata EAS-i
koduleheküljelt: www.eas.ee.
Masu õpetab märkama ja
kuulama.
Majandusbuumi
töistes argiaskeldustes polnud
ju aega vanaemade-vanaisade
vana aja pajatusi kuulata või
jõuda tähele panna, millest su
15-aastane poeg oma sõpradega räägib. Tean oma kogemustest – õppimine seob põlvkondi.
Või
astu
koduteel
raamatukogust läbi ja küsi
uuesti just seda raamatut, mis
kooliajal kohe üldse ei meeldinud. Loed ja üllatud jälle. Tunnistust sellise õppimise eest ei
anta, aga hingel hakkab helgem ja pilk on ühtäkki avaram.

Nädal piltides

Foto: urmas veersalu

Keilas on lumememmede rünnak. Urmas Veersalu pildil on lummememmede
grupp Jõepargi alguses. Ilmselt on nad teel Põhjamaale, arvas Veersalu, kes nägi memmedega suhtlemas gruppi lühikest kasvu helkurvestides isikuid.

Keila nädalaleht

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

vastutav väljaandja:
doris matteus

Jõe tänaval alustati kevadise okstelõikusega
toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

Foto: valdur vacht

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

1. aprillist muutub vee hind

Alates 1. aprillist 2010 on Keila linnas vee
hind 12 krooni 45 senti/m3 ja heitvee ärajuhtimise hind 17 krooni 55 senti/m3 (hind
sisaldab käibemaksu), mis on viiendiku
võrra kõrgem kui seni kehtivad teenuste
hinnad.
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Keila linnavalitsus otsustas 27.
novembril nõustuda ASi Keila
Vesi taotlusega ning tõsta veega varustamise ja heitvee ärajuhtimise teenuste hinda. Senine hind kehtib alates 2007.
aastast.
Hinnatõusul on kaks peamist põhjust – esiteks vajadus
tagada veevarustuse ja kanalisatsiooni jätkusuutlikkus ning
teiseks saastetasude tõus. ASi
Keila Vesi juhataja Veiko Kau-

fmann: „Hinnatõus on vajalik
sel põhjusel, et ka 30 aasta
pärast oleks tagatud sama hea
või paremgi teenus. Nimelt
selleks, et süsteem oleks jätkusuutlik, peab vee ja kanalisatsiooni hind katma kõik teenuse osutamiseks tehtavad kulud
koos investeeringutega. Need
kulud on Keilas viimasel ajal
tõusnud esiteks tänu suurtele
investeeringutele ning nende
tegemiseks võetud laenudele,
teiseks sel põhjusel, et riik tõstis saastetasusid.“
Hinnatõusu
edasilükka-

mine oleks Kaufmanni sõnul
lõppkokkuvõttes veetarbijale
kahjulik: „Esiteks oleks tegemist lihtsalt viivitusega, mis
tooks hiljem kaasa suurema
hinnatõusu, kuna süsteemid
vajavad pidevat hoolt ning ka
uuendamist. Teiseks on praegu võimalik kasutada Euroopa
raha ehk kui täna maksab tarbija kinni vaid 30% investeeringutest, siis tulevikus oleks
vaja maksta 100%. Lisaks on
tõusnud saastetasud – näiteks
üldfosfori osas on alates 2006.
aastast kuni seadusega kehtestatud aastani 2015 tasu kasv
11,1 kordne.“
Vaatamata hinnatõusule on
Keilas vee- ja heitvee ärajuhtimise hind ikkagi suhteliselt

madal (vt kõrvalolevat tabelit) - Eesti Vee-ettevõtete Liidu liikmesorganisatsioonide
keskmine hind on 33 krooni.
Ka hinnatõus on väiksem, kui
ette nähtud Keila linna ühisveevärgi– ja kanalisatsiooni
arengukavas aastateks 20082019. Veiko Kaufmann: „Arengukavas on plaanitud kahe
aasta peale 32% tõusu, meie
piirdume 20%ga. Ettevõtte
tegevuse tõhustamine, tarbijate hea maksedistsipliin ning
sisendihindade alanemine võimaldas hinda vaos hoida.“

teade
AS Keila Vesi palub kõigil tarbijatel teatada
oma veenäidud hiljemalt 5. aprillil. Näitude
esitamisel pärast seda
kuupäeva esitatakse
arve uue tariifi alusel.

kommentaar
Viimasel nädalal on vee hinna teema tänu hinnatõusule
Tallinnas pälvinud suurt tähelepanu, seda nii ajakirjanduse, konkurentsiameti kui õiguskantsleri poolt. Nimelt hindas konkurentsiamet Tallinna Vee hinnatõusu põhjendatust suuremaks. Kas vee ja kanalisatsiooniteenuse hind
Keilas ning peatne hinnatõus on põhjendatud?
Veiko Kaufmann:
Vee hinna tõus Keilas on põhjendatud ja vajalik ning hinda
tõstes on käitutud vastavalt seadustele. Vee ja kanalisatsiooniteenuse hind peab katma kõik teenuse pakkumiseks tehtavad
kulud ning tagama jätkusuutlikkuse. Teenuse kogu tegelikku
maksumust kattev hind on ka üheks Euroopa Liidu abiraha
saamise eelduseks. Kui võtta arvesse Konkurentsiameti metoodikat, mille alusel Tallinna Vee tulukus hinnatõusu järgselt
põhjendamatult kõrgeks hinnati, peaks Keilas vee ja heitvee
ärajuhtimise hind olema mitte 30, vaid 48 krooni.
AS Keila Vesi kuulub 100% Keila linnale. Ettevõte ei ole kunagi
välja maksnud dividende ega plaani seda teha ka lähitulevikus.

Ettevõtte nimi

Omavalitsus Vee ning kanalisatsiooni

Viimsi Vesi
Kose Vesi
Strantum OÜ
Kohila Maja kehtiv
Kohila Maja alates
01.05.2010
Tallinna Vesi
Paide Vesi
Saku Maja
Kovek
Elveso
Keila Vesi kehtiv
Keila Vesi uus

Viimsi
Kose
Harku vald
Kohila
Kohila
Tallinn
Paide
Saku
Saue vald
Rae vald

hind kokku eraisikule koos
käibemaksuga (kr/m3)
54.20
46.49
41.64
39.27
47.38
32.57
31.68
28.29
37.34; 44.97
37.98
25.00
30.00

Allikas: vee-ettevõtete kodulehed
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Ühendmuuseumi ei tule
signe teder

KOOLITUSTE PROJEKTIJUHT

Plaanitud
ühendmuuseumi
idee on tänaseks päevakorrast
maas. Selle asemel nõustuti
looma kõiki maakonnamuuseume koordineeriv keskus
Eesti Rahva muuseumi juurde.
Sellise lahendusega on nõus
maakonnamuuseumid, nende
juhid, kohalike omavalitsuste
juhid ja loomulikult Eesti Rahva Muuseum ja selle direktor
proua Krista Aru.

Muuseumide
arendamise küsimus kerkis üles peale
seda, kui maakonnamuuseumid
kultuuriministeeriumi
haldusalasse viidi. Muuseumireformi eesmärk on korraldada
maakonnamuuseumide tööd
sisuliselt, tõsta nende taset,
arendada neid innovaatiliselt.
„Kindlasti ei ole plaanis sulgeda ühtegi maja, ühtegi muuseumi, ühtegi institutsiooni,“
kinnitas kultuuriminister Laine Jänes.
Ühe
lisafunktsioonina

hakkavad
maakonnamuuseumid
tegema
koostööd
Muinsuskaitseameti ja muinsuskaitseinspektoritega.
Iga
maakonnamuuseumi
nõukogusse soovitakse lülitada
muinsuskaitseinspektor.
Lisaks pakutakse maakonnamuuseumidele, et nad võiksid
olla restaureerimis- ja kunstiajaloo tudengite praktikabaasiks ja võtta kaitsekohustuse
teatise koostamise ja mälestiste tähistamise oma teenuste
hulka.

uudis

Lastekodu Töötajate Liit valis juhatuse esimeheks Meelis Kuke
keila leht

LEHT@KEILA.EE

Eesti Asenduskodu Töötajate
Liit valis reedel juhatuse koosolekul juhatuse esimehe, kelleks sai Keila SOS Noortekodu
kasvataja Meelis Kukk. EATL-i
juhatuse esimeheks valitud
Kukk on ühtlasi ka EATL-i asutajaliige

“Ees ootab huvitav, töökas
ja keeruline aeg. Korraldame
konverentsi, mis toimub Rahvusraamatukogus 26. aprillil „Asenduskodust ellu astuvate
noorte integreerumine tööle,
võimalused ja raskused“. Lisaks sellele ootab suvel ees väga
mahukas projekt, asenduskodu
töötajate suvekool, kus paari
päeva sisse tuleb mahutada hul-

galiselt aktuaalsetel teemadel
seminare ja töötubasid, samas
raha selleks kõigeks ei ole. Õnneks on olemas väga palju häid
inimesi ning igaühe väike panus
liigutab suuri mägesid,“ lausus
Kukk.
Meelis Kukk töötab põhitööna A4 Kinnisvaras maaklerina
ning 2,5 aastat Keila SOS Noortekodus kasvataja-noortejuhina.
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„Noortekodu töö oli algselt kui
hobikorras kõrvaltöö, kuid töö
noortega ei ole pelgalt kellast
kellani. Kui oled noorele usaldusisikuks, siis väga tihti pead
olema tema jaoks olemas 24/7.
Palju on vaja suhelda koolide ja
muude asutustega, kuid kahtlemata on see huvitav ja kindlasti
emotsionaalselt toitev, kuigi vahel ka laastav,“ sõnas Kukk.

ELS kampaania: Kasside
steriliseerimine/kastreerimine
Eesti Loomakaitse Selts koostöös kliinikute ja toetajatega
korraldavad alates 15. märtsist
kampaania, mille raames on
loomaomanikul võimalik oma
kass steriliseerida/kastreerida
soodushinnaga. Registreerimine operatsioonidele toimub vahemikus 15.03-11.04 ja operatsioonid toimuvad 01.04-30.04.
Lisaks sellele on kampaania
eesmärgiks juhtida ühiskonna
tähelepanu kassidega seonduvatele probleemidele, tõsta
inimeste teadlikkust loomade
heaolu parandamiseks, kutsuda inimesi üles oma lemmiku
eest paremini hoolitsema, neid
steriliseerima/kastreerima, et
ennetada hulkuvate loomade
arvu kasvu ja soovimatutest
järglastest vabanemist julmal
viisil. Samuti vähendada hulkuvate loomade arvu tänavatel.
Selleks tuleb kindlasti enne
registreeruda ELS kodulehel:
www.loomakaitse.ee või helistada ELS infotelefonil 52 67 117.
Kampaanias osalevad loomakliinikud leiab Eesti Loomakaitse Seltsi kodulehelt www.
loomakaitse.ee.

Riik müüb kolm Keilas
asuvat kinnisasja
Maa-amet müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel kolm Keila
linnas asuvat riigi omandis ja
Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevat kinnisasja.
Enampakkumisel on Nurmenuku
tn
5
kinnisasi
(29601:002:0302, 2028 m²,
elamumaa) alghinnaga 259
600 krooni (tagatisraha 25
900 krooni), Tööstuse tn 18
kinnisasi (29601:011:0072, 13
944 m², 50% tootmismaa ja
50% ärimaa) alghinnaga 627
500 krooni (tagatisraha 62
700 krooni) ning Tööstuse tn
16 kinnisasi (29601:011:0071, 13
912 m², 50% tootmismaa ja
50% ärimaa) alghinnaga 626
000 krooni (tagatisraha 62
600 krooni).
Lisainformatsiooni leiab väljaandest Ametlikud Teadaanded
(www.ametlikudteadaanded.
ee) ning Maa-ameti kodulehelt
www.maaamet.ee.

Teade

Järgmise nädala
Keila leht ilmub
tavapärase reede
asemel neljapäeval, 1.aprillil. Seega
ootame kuulutusi,
teateid, artikleid jms
hiljemalt teisipäeva,
30. märtsi lõunaks.

Keila Leht
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Mida teha haukuva
koeraga?
Paljud Keila linna elanikud on
pöördunud politsei poole
naabrite klähviva koera pärast,
nii mõnelgi on kannatus katkemas ning nad ei tea, mida
teha. Politsei poole on pöördunud ka koeraomanikke, kes on
hädas oma haukuva lemmikuga. Küsimusele, mida teha,
pole ühest vastust.

Miks koer haugub?
Haukudes edastab loom signaale ning ta tahab midagi
edasi öelda. Kuna koerad on
vägagi järjekindlad, siis jätkavad nad oma tegevust, kuni
saavad peremehe tähelepanu,
olgu see siis kasvõi negatiivne.
Põhjuseid, miks koer ohjeldamatult haugub, on erinevaid: hirm üksinduse ees, kaitserefleks, igavus. Domineeriv
koer võib avaldada sel moel
pahameelt, et karja liikmed on
temalt luba küsimata plehku
pannud, ja nõuab, et nad viivitamatult koju naaseksid.
Koera haukumine on tihti
ajendatud vähesest tähelepanust ning koolituse puudumisest. Sageli on haukumise põhjuseks see, et koeraga ei tegelda
piisavalt. Sageli selgub, et
hommikul tegeldakse loomaga
15–20 minutit, kuni ta oma
hädad ära teeb, ja jäetakse ta
siis 8–9 tunniks üksinda koju,
mistõttu on loomal energia
ülejääk.
Looma omanikule võib soovitada koera koolitamist.

Mida teha ja mida mitte?
Kindlasti ei tohi looma peale
karjuda ega teda karistada, sest
see ei aita. Kellel pole piisavalt
järjepidevust, et looma ümber
kasvatada, sellele on pakkuda
ka alternatiiv – haukumisvastased kaelarihmad, mis annavad elektrilöögi või pritsivad
mingit lõhna. Needki ei pruugi
alati aidata, sest loomad on
nutikad. Kõige parem on siiski pöörduda spetsialisti poole,
kes aitab välja selgitada haukumise põhjuse. Sageli kulub
tunde, et võimalikke põhjusi
välja selgitada, sest looma elu
hakatakse analüüsima kutsikaeast. Edasine asjade käik
nõuab juba peremehe järjepidevat tööd ja vaeva.
Mõnikord võib tuua leevendust see, kui seni karja juhina
koheldud loomale näidatakse
kätte tema õige koht – karjaliikmete viimasel positsioonil.

Mida saab häiritud linnakodanik teha?
Esimene võimalus on pöörduda koera omaniku poole ning
teavitada teda tema kohustustest ja leida kompromiss võimalike lahenduste suhtes. Kui
tegu on kortermajas kaaselanikke häiriva loomaga, on üks
võimalus tõstatada teema
ühistu koosolekul ja loomaomanikule ettekirjutus teha.
Kui rääkimine ei aita, siis
võib pöörduda konstaabli poole.
Madis Melzar
ülemkonstaabel

teade

Keila Linnavolikogu 7. istung
toimub laupäeval, 27. märtsil 2010 algusega kell 12.00
Keila Linnavalitsuse saalis.
Päevakorras:
1. Linnapea aruanne
2. Keila linna üldplaneeringu ülevaatamine
3. Keila linna eelarvest
noorte huvitegevuse
toetamise korra muutmine

4. Tammiku ja Kaasiku kinnistute ja nende
lähiala detailplaneeringu
kehtestamine
5. Kohalalgatatud küsimused

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

Securitas
securitas 1660
19.03 kell 13.35 - Murelik kodanik teavitas kurjast koerast, kes
võib ohustada jalutajaid Tevise
10 maja juures. Asjaga tegeleb
edasi keskkonnanõunik.
20.03 kell 10.55 - Raudteejaamas noored (täisealised) tarbisid alkohol, lärmasid. Korrale
kutsutud.
20.03 kell 21.16 - Politsei soovil
kontrollitud Pargi 38 seoses
korra rikkumisega. Korras.

21.03 kell 00.00 - Pae 4, öörahu rikkumine - korrale kutsutud.
22.03 kell 17.00 - Tutermaal
auto kraavis.
23.03 kell 15.20 - Linnavalitsuse
ees üliraskes joobes isik pikali
maas. Aidatud politseil isik tuvastada ning abistatud autosse
tõstmisel.
23.03 kell 23.20 - Terviseradade jalgpalliplatsi juures auto
noorpaariga. Teavitatud sissesõidu keelust alates 23.00, isikud lahkusid.
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Linn tahab taastada
korterühistute ümarlauda
Keila linnavalitsus kutsub 5.
aprillil kokku linna korteriühistute esindajad, et arutada
päevakajalisi probleeme ja
taastada linnavõimu ning ühistute regulaarsete kohtumiste
tava.
Keila abilinnapea Enno Felsi
sõnul on päevakorda kerkinud
mitmed teemad, mis vajaksid
laiemat tutvustamist. „Kindlasti on ka ühistutel linnalt küsida. Linnavalitsus suhtleb
ühistute esindajatega ühekaupa ja me lahendame probleeme
sündmusepõhiselt. Samas on
linnavõimu ja ühistute dialoog
üldisel tasandil muutunud

ebaregulaarseks, tahame seda
taastada,“ ütles Fels, kes ka ise
on ühe korteriühistu esimees.
Esimesel kokkusaamisel sooviks linnavalitsus seada päevakorda ehitus-, heakorra- ja liikluskorralduse
teemad,
tutvustamist vajab ka energiamärgis. „Esimese ja kindlasti
ka järgmiste kokkusaamiste
päevakorra tahame koostada
siiski ühistute abil, seepärast
ootan kuni märtsi lõpuni ühistute ettepanekuid ja mõtteid
sel teemal,“ütles Enno Fels.
Abilinnapea Enno Felsile võib
sel teemal kirjutada aadressil
enno.fels@keila.ee.

Keila Linnavalitsus teatab
Tähelepanu ettevõtja!
Vastavalt Majandustegevuse registri seaduse § 26 peab
ettevõtja esitama haldusorganile, kellele esitati registreerimistaotlus, iga aasta
15. aprilliks kinnituse registreeringu õigsuse kohta
juhul, kui ettevõtja registreerimisest või registreeringu muutmisest ettevõtja
taotlusel on möödunud
rohkem kui kolm kuud.

Ülalnimetatud kohustuse
täitmata jätmise korral peatatakse registreering majandustegevuse registris alates
01.05.2010. a.
Registreeringu õigsuse kinnitamise eest ei tule tasuda
riigilõivu.
Info veebilehel http://mtr.
mkm.ee ja Keila Linnavalitsuse telefonil 6 790 723.

Keila Linnavalitsuses
Keila Linnavalitsus otsustas
oma 18. märtsi istungil
maksta linnaeelarvest täiendavat sotsiaaltoetust, seal-

hulgas sünnitoetust, ravimitoetust ja koolitransporditoetust, kokku 58 071
krooni.

Terviseproﬁili meeskonna moodustamine
Keila Linnavalitsus moodustas Keila linna terviseprofiili koostamiseks meeskonna, mida hakkab juhtima
abilinnapea
Eike
Käsi.
Meeskonna juhtrühma kuuluvad linnavalitsuse referent Janne Käsi, sotsiaal- ja
tervishoiunõunik Piia Peterson, huvi- ja spordinõunik Jaanus Väljamäe ja Keila
Avatud Noortekeskuse juhataja Tiina Sinijärv. Meeskonda kuuluvad Keila Kultuurikeskuse direktori kt
Kalle Kask, linnaarhitekt

Kaire Koitne, Keila Perearstikeskuse perearst Alar
Kukk, Keila Päästekomando
pealik Mait Lillemaa, keskkonnanõunik Ülle Lindus,
Siseministeeriumi osakonnajuhataja asetäitja Tarvi
Ojala, MTÜ Liikumisrõõm
juhatuse liige Timo Suslov,
SA Keila Terviserajad nõukogu liige Asko Talu ja Keila
Pensionäride Ühendusest
Maret Väli. Keila Linnavolikogu otsustas algatada terviseprofiili koostamise 20.
veebruaril 2010.

Ehitusload
Keila Linnavalitsus väljastas
ehitusload ehitiste täielikuks lammutamiseks Kooli
tn 12/Vaikne tn 2 asuval
kinnistul. Projekti koostas
Paalaroos Projekt OÜ.
Linnavalitsus väljastas ehitusloa 28 korteriga elamu
püstitamiseks Vasara tn 10a
asuval kinnistul. Samale
kinnistule väljastati ehitus-

luba ka
20. septembril
2007, kuid kuna ehitustegevust ei alustatud, ehitusluba aegus. Projekti on koostanud
Alarma
Arhitektuuribüroo OÜ vastavalt Keila Linnavolikogu
30.01.2007.a otsusega nr 1
kehtestatud Vasara tn 10a
kinnistu detailplaneeringule.

Kinnistuse piiride muutmine
Linnavalitsus kinnitas Uus
tn 28a ja Haapsalu mnt 17
kinnistute vahelise piiri
muutmisel tekkivad pindalad ja sihtotstarbed. Peale
piiride muutmist on Uus tn

28a kinnistu suurus 1314
m² ja Haapsalu mnt 17 kinnistu 1000 m². Mõlema kinnistu sihtotstarve on elamumaa.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
День города в этом
году
Первым мероприятием в
рамках
традиционного
празднования Дня города
будет концерт мужского
инженерного хора, который состоится 1 мая в
Михклиской церкви. Сам
День города в этом году
будет отмечаться 29 мая.
Предложения и идеи принимаются до 16 апреля.
Первоначальную
программу праздника можно
охарактеризовать такими
словами как цветочные
ковры, кузнечное дело,
конкурс
видеоклипов,
выставка орхидей, палатка вторичного использования, детская площадка.
Более точная и подробная
информация на городской веб-странице и в
следующих номерах городской газеты. (стр. 1)
Возможность обучения для взрослых
По словам сотрудников
Эстонской кассы по безработице, цель обучения
взрослых -помочь оставшимся без работы людям
найти новую работу. Прохождение обучения само
по себе еще не является
гарантией нового рабочего места. Поэтому в настоящее время основное
внимание уделяется специальностям,
которые
реально
востребованы.
Как правило, возможность переобучения предлагают именно тогда, когда в перспективе есть
новые рабочие места, но
не хватает квалифицированных работников. Кроме этого, в первом полугодии
текущего
года
возможность переобучения для взрослых предлагают
порядка
40
профессиональнотехнических учебных заведений. Этими возможностями
могут
воспользоваться все желающие, и работающие, и
временно безработные, и
молодые матери, находящиеся в отпуске по уходу
за ребенком, и люди с
особыми потребностями.
Более подробная информация о прелагаемых специальностях
на
вебстранице Министерства
образования: www.hm.ee/
tasutakursused. (стр. 2)
Цена на воду
Начиная с 1 апреля, в нашем городе повышаются
цены на воду. Стоимость
кубометра воды составит
12 крон 45 сентов, стои-

мость канализационных
услуг – 17 крон 55 сентов,
что, в целом, приблизительно на одну пятую
больше, чем раньше.
Причин повышения цен
две: во-первых, необходимо обеспечить необходимой уход за действующей системой городского
водоснабжения,
вовторых, поднялись цены
на очистительные услуги.
(стр. 3)
Заседание городского
собрание
Очередное 7-е заседание
городского собрания состоится в субботу 27-го
марта в 12.00 в зале мэрии. (стр. 4)
Новости
городского
правительства
Городское правительство
на своем заседании приняло решение о выплате
из городского бюджета
дополнительных
социальных дотаций, в том
числе и дотацию на рождение ребенка, на частичную оплату затрат на лекарства и на поддержку
школьного транспорта в
сумме 58 071 кроны. (стр.
4)
Почему собаки лают?
Многие жители Кейла обращаются в полицию с
одной и той же проблемой – жалобой на лай соседских собак. Причин,
которые заставляют собак лаять, могут быть разными: собаки таким образом
жалуются
на
одиночество, защищают
дом. Очень часто причиной такого поведения собаки является недостаток
внимания либо огрехи в
воспитании. Чтобы справиться с проблемой, есть
разные способы. Можно
купить
специальный
ошейник, который посылает электрический импульс, когда собака лает.
Но самый надежный способ – обратиться за помощью к специалисту. (стр.
1)
Выдано разрешение на
строительство многоквартирного жилого дома по
адресу ул. Вазара, 10а, а
также разрешение на снос
строения по адресу ул.
Кооли12/ул. Вайкне, 2.
Городское правительство
утвердило состав рабочей
группы, которая будет заниматься составлением
профиля здоровья. Руководить работой группы
будет вице-мэр Эйке
Кяси. (стр. 4)

Uudised
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Kahele kõrgusele seadistatud rongiuksed
tekitavad reisijates segadust
Kuna aastal 2012 tulevad kasutusse uued
madalapõhjalised elektrirongid, alustati
eelmisel aastal reisijaplatvormide ümberehitustöödega. Madalamate rongide tõttu
on vaja madalamaks ehitada ka platvormid.
kadi kroon

KROON@KEILA.EE

Tänaseks on rekonstrueeritud
10 reisiplatvormi Riisipere ja
Paldiski suunas. Uued madalamad platvormid on saanud
Laitse, Riisipere, Jaanika, Kulna, Klooga, Klooga-Ranna,
Klooga-Aedlinna,
Laoküla,
Põllküla ja Valingu peatused.
Kuna kasutusel on nii vanad
kõrged kui ka uued madalad
reisiplatvormid, on elektrirongide uksed seadistatud mõlema
kõrguse jaoks. See tähendab,
et kõrge platvormiga peatustes
avaneb igal vagunil üks, madalama platvormiga peatuses aga
teine uks. Selline olukord on
tekitanud segaduse rongi ootavate reisijate seas, kes ei tea,
millised uksed rongil peatuses

avanevad. AS Elektriraudtee
avalike suhete juhi Norbert
Kaareste sõnul on kõikidel rongijuhtidel täiendavalt palutud
jälgida põhimõtet, et peatustes
tuleb oodata vastavalt reisijate
arvule kas pool või üks minut.
„Eelkõige on kord seatud selleks, et vältida võimalike reisijate mahajäämist rongilt, juhul
kui nad „vale“ ukse ees seisma
juhtuvad.“
Täna (kolmapäeval) alustasid AS Elektriraudtee töötajad
kõikide vagunite välisustele
selgitavate siltide paigaldamist.
Edaspidi on reisijatel võimalik
juba rongi välisukselt näha,
millisele perroonile vastav uks
avaneb, kinnitas Norbert Kaareste.
Lisaks siltidele on aga tegelikult olemas ka reegel, mille

Keila jaamas kinni jäänud uks on kohandatud uue madalama platvormi jaoks
alusel rongiuksed avanevad.
„Kõrgetele ooteplatvormidele avanevad alati rongi mõlemas otsas asuvad uksed ning
vooluvõtturi ehk “sarvede” all
asuvad uksed. Ülejäänud uksed
avanevad siis vastavalt madalatele platvormidele,“ selgitas
Norbert Kaareste.
Lihtsam on reisijatel rongi
sees, kus on võimalik jälgida

kleebissilte ja küsimuste puhul pöörduda klienditeenindaja
poole.
AS Elektriraudtee loodab, et
üleminekuperiood möödub reisijate jaoks märkamatult ning
et juba aastal 2012 saaks rääkida vaid madalatest ooteplatvormidest koos uute madalapõhjaliste elektrirongidega.
Projektidega “Reisijate tur-

Foto: DORIS MATTEUS

valisuse tagamine reisirongide
piirkonnas” ja “Reisiplatvormide üleviimine eurokõrgusele”
rekonstrueeritakse kõik platvormid elektrirongide peatuskohtades ja Tallinn-Tartu raudteeliinile jäävad platvormid.
Mõlema projekti raames
ehitatakse umber kokku 98 reisijateveo platvormi.

uudis

Noor, kes julgeb oma ideed teoks teha

Keila noore Andri Afanasjevi pea on täis
huvitavaid ideid. Paljudest teistest noortest erineb ta seetõttu, et julgeb oma
ideed ka ellu viia.
kadi kroon

KROON@KEILA.EE

Andri on Guups Entertainment
Group OÜ eestvedaja. Guups
Entertainment OÜ registreeriti ametlikult eelmise aasta juunis ning on Andri enda sõnul
tegusate noorte grupp, kes toovad nii enda kui ka teiste ellu
põnevust ja rõõmu. Nimelt
tutvustab Guups noortele erinevaid hobisid ja tegevusi ning
korraldab võistlusi ja üritusi.
Guups sai alguse noortekeskuses toimuvast pidudesarjast
The Nightmare. Tänaseks käib
Andri lisaks Keila noortekeskusele pidusid tegemas ka teistes Harjumaa noortekeskustes.
The Nightmare üritustesari on
noorte poolt väga hästi vastu
võetud ja sellest on välja kasvanud eraldi diskodesari Daydream.
Tänavakunst on rohkem kui
nime seinale kritseldamine
Lisaks pidudele lükkas Andri Keila noortekeskuses käima tänavakunstiringi. Andri:
”Tänavakunst ei ole ainult aerosooliga seintele oma nime
kritseldamine, vaid kunstivorm, mis koosneb mitmetest
stiilidest nagu näiteks grafiti,

stencil art, sticker art jpt, ning
mis kantakse kunstniku poolt
ette valmistatud pindadele.”
Tänavakunstiring toimub kord
nädalas, selle käigus saavad
noored juhendaja käe all harjutada näiteks grafitite joonistamist. Grafiteid ei tehta aerosoolidega seintele, vaid ikka
paberit ja pliiatseid kasutades.
Seda, et tulevikus kunstiringi
tõttu kogu linn grafiteid täis
joonistatud on, karta ei tasu.
Igal kunstnikul on oma käekiri ja kui keegi otsustab oma
oskusi linnaruumis näidata,

“Tänavakunst ei
ole ainult
aerosooliga
seintele oma
nime
kritseldamine,
vaid
kunstivorm, mis
koosneb
mitmetest
stiilidest nagu
näiteks graffiti,
stencil art,
sticker art jpt.”

saadakse tegijale kindlasti
jälile. Noortele tänavakunstnikele antakse võimalus oma
oskusi näidata maikuus, mil
hakatakse pilte joonistama
Keila noortekeskuse müürile.
Noortekeskus on tänavakunstnikele varemgi joonistuspinda
andnud – noortekeskuse siseruumides on juba aastaid seinu kaunistamas paar pilti ja ka
keskuse hoovi müüril on noored saanud kätt harjutada. Tänavakunstiring on noorte seas
niivõrd populaarne, et Andri
soovib ringid käima lükata ka
pealinna noortekeskustes.
Andri püüdis käima lükata
ka tänavakorvpalliringi, kuid
kahjuks ei leitud sinna piisavalt
huvilisi. Kuna aga juhendaja on
olemas, loodetakse grupp kokku saada selle aasta sügisel.
Andri viib noored linnast
metsa
Suvel korraldab Guups Otepää lähedal imeilusas Sokka
Puhkekeskuses looduslaagreid
noortele vanuses 13 - 17. Hetkel käivad Andri sõnul koostööläbirääkimised Riigimetsa
Majandamise Keskusega. Laagris õpitakse metsa- ja loodustarkusi, matkatakse, käiakse
seiklusrajal ja kanuuretkel.
Andri: „Looduslaagris saavad
osalejad uusi teadmisi loodusest ja metsast, mida metsas
teha saab, mida mets meile
annab ja mida inimene metsa

Tänavakunstnik noortekeskuse juures kätt
harjutamas
jaoks teha saab.“
Peagi korraldab Andri esimesed näpurula võistlused ja
tulemas on ka diskod noorematele.
Keila noortekeskuse noorsootöötaja Karmo Tihase sõnul
on Andri asjalik aktiivne noor.
”Häid mõtteid on tal palju, kuid
kahjuks jäävad paljud vaid idee
tasandile, kuna ta üksi lihtsalt

Foto: erakogu

kõike ei jõua. Andri juures on
näha entusiasmi ja huvi, mida
näitab juba see, et ta firma
luua otsustas. Selliseid tublisid
noori keskusesse palju ei satu.”
Noorsootöötajad ootavad alati,
et just noored aitaks mõelda ja
pakuks ideid, milliseid üritusi
korraldada ja tegevusi läbi viia.
Andri on üks väheseid, kes
seda teeb.
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Lühidalt
Tule doonoriks - Sinu
kaasabil päästetakse
mitmeid inimelusid!
Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus korraldab Keilas järgmise doonoripäeva kolmapäeval, 21. aprillil kell 10.00–15.00
Keila Tervisekeskuses (Paldiski
mnt 17, Keila). Verekeskusel on
rõõm teatada, et jätkub meeldiv traditsioon tulla Keila ja selle ümbruse inimestele külla ja
tuua doonoriks olemise võimalus koju kätte. Viimasel doonoripäeval veebruaris loovutasid
verd 76 doonorit 5 tunni jooksul – see teeb rohkem kui 15
heategu tunnis ja rohkem kui
34 liitrit haiglate patsientide
abiks! Verekeskus tänab kõiki
doonoreid selle väärtusliku abi
eest ja kutsub järgmistele vereloovutustele, et muuta maailm
paremaks. Üheainsa veredoosi
abil saab aidata väga mitmeid
inimesi. Sõltuvalt abivajajast ja
vereülekande põhjusest saab
ühest kogutud veredoosist pärast selle verekomponentideks
lahutamist abi ca 2-3 täiskasvanut või 5-6 suuremat last või
kogunisti ca 10 väikelast.
Verekeskus soovitab tutvuda lisainfoga www.verekeskus.
ee.

Tule ja toeta perevägivalla ohvrit!
Tallinna Naiste Kriisikodu kutsub harjumaalasi, kes sooviksid
kaasa aidata perevägivalla vähendamisele oma koduvallas,
vabatahtliku tugiisiku koolitustele.
Oodatud on empaatiavõimelised inimesed (nii naised kui
mehed), kes sooviksid mõned
tunnid nädalas pühendada perevägivalla ohvriga suhtlemisele ja kes saaksid seda teha ka
õhtuti ning nädalavahetustel.
Tugiisikul peaks olema auto kasutamise võimalus ja vähemalt
keskharidus. Tugiisiku ülesandeks oleks abivajaja esmane
informeerimine
abisaamise
võimalustest ja psühholoogiline tugi.
Tugiisiku koolitused on tasuta ja need toimuvad viiel
korral. Antud projekti toetab
Vabaühenduste Fond, mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein Avatud Eesti Fondi vahendusel.
Tallinna Naiste Kriisikodu on
loodud 2005.a. eesmärgiga
pakkuda perevägivalla all kannatavatele naistele psühholoogilist ja juriidilist nõustamist
ning vajadusel ajutist öömaja.
Viie aasta jooksul on abi saamiseks Kriisikodu poole pöördunud üle 1800 naise.
Tugiisikute koolitusest huvitatud harjumaalased saavad end
registreerida www.naisteabi.ee
veebilehel, täites tugiisiku ankeedi ja saates selle e-mailile
tallinn@naisteabi.ee
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Lühidalt
Selgitatakse Keila
parimad
korvpallurid
MTÜ Liikumisrõõm kutsub
kõiki korvpallihuvilisi 27.
märtsil Keila Tervisekeskusesse oma silmaga kaema
otsustavaid alagrupimänge
korvpallis. Mängud algavad
kell 11.00
Samuti kutsume 3. aprillil vaatama play-off mänge,
kus selgitatakse välja Keila
selle aasta meister. Mängude vahepeal toimub kolmepunktiviskevõistlus.

allikas: pixar

arvustus

„Üles”(Up, 2009)

Asusin filmi vaatama eelarvamusega, et
tegu on rohkem „südamlik-muretu meelelahutusega kogu perele” ehk lastele suunatud tükiga, kuid pean nentima, et tegu
on animatsiooniga, kust süvitsiminekut
leiab ka täiskasvanu. Sellega jätkab „Üles”
Pixari stuudio traditsiooni põimida linateostesse kokku suurtele mõistetavaid
keerukaid nüansse väikestele lõbu pakkuva lihtsa materjaliga.
liisa kaupmees
KAUPMEES@KEILA.EE

Lugu saab alguse sellest, et
vana õhupallimüüja Carl teeb
otsustava liigutuse ja seob
suures hirmus vanadekodusse saatmise ees oma maja
külge tuhandeid õhupalle, et
lennata kogu oma elamisega
Lõuna-Ameerikasse. Pardale
satub aga poolkogemata potsakas
looduseuurija-skaudipoiss Russell. Erinevustest
vana mehe ja algklassilapse
isiksuste vahel kasvavad välja
seiklused, mis on innustatud
sarnasest inimlikust omadusest - unistamisest.
„Üles” on kahtlemata film,
mis räägib unistustest. Mehe
ja naise unistusest rännata,
mille argised vajadused
ja
mõte „küll jõuame” täitumata
jätavad. Pisikese looduseuurija Russelli, kellel juba kõik
skautluses võimalikud teenitavad märgid, unistustest
teenida viimane, vanainimese
aitamise märk. Selle taga on
aga peidus Russelli soov tööga
hõivatud isalt taas tähelepanu saada, lootus, et too tuleb
skaudimärgi kätteandmise tse-

remooniale.
Üllatav oli, et selline justkui laiatarbeanimatsioon, mis
peaks pakkuma muretut pagemist argipäevast, omab sügavat
alltooni ja käsitleb päris tõsiseid teemasid
nagu
vanaksjäämine,
unistuste
kadumine,
alati
tööl
olevad isad
ja neid igatsevad lapsed. Päris
palju mõtlemapanevaid
teemasid ühe
lastefilmi
kohta. Arvan, et film
eeldab kas
koos perega
vaatamist
või lastele ainult teise poole
näitamist, sest ilma vanemliku lahtimõtestamiseta võib alguse dramaatilisus pisematele
arusaamatuks jääda.
Kahes osas kannatab „Üles”
vaadata küll, sest selge kont-

rast on loo esimese ja teise
poole vahel. Algus sobib pigem täiskasvanutele ja animatsiooni teine pool, kus seiklus
alguse saab ning stiil pigem
lapsemeelseks kisub, toimib
ka ilma esimest vaatamata. Kumab läbi tunne, et filosoofilise
lühianimatsiooni ideest on kujundatud 1,5 tunnine kinodesse sobiv jutustus. Natuke jääbki kripeldama, et tegijad pole
suutnud otsustada, kas teha
tõsist või meelelahutuslikku
teost. Alguse kunstiline kõrgetasemelisus vahetatakse teises
pooles peavoolu actionmultika
vastu välja. Aga nagu päriseluski, kus pole puhast musta
ja
valget,
vaid
enamuse ajast
valitsevad
halli
varjundid, on
ka „Üles”
fantaasiamaailmast
hoolimata
üks
igati
eluline linateos.
Kõige
selle sügavamõttelisuse juurde
on pandud
katlasse ka
hulk
lastele meelepärast tulevärki koomiliste
tegelaste, „head peategelased
ja kurjam metsast“ vastanduste ja rõõmsate naljade kaudu.
„Üles” on päris sisukas animatsioon vaatamiseks koos
kõigi pereliikmetega.

27. märtsi mängude
ajakava:
11.00
Padise - Juurviljapõrgu
12.10
Securitas – TTÜ Kolledž
13.20
Harju Elekter - Padise
14.30
Saue - Securitas
15.40
TTÜ Kolledž – Harju Elekter
Toetajad: Keila linnavalitsus,
Securitas, Keila Rattapood,
Glamox, Ilu- ja lõõgastuskeskus „Püramiid“
Info korraldaja kodulehelt www.liikumisroom.ee
Timo Suslov tel: 5108556

Pesakastide
ehitamine
Tulge laupäeval, 27. märtsil
algusega kell 10 Harjumaa
Muuseumi õuele laululindudele pesakaste ehitama.
Meisterdamist kogu perele
juhendab Urmas Veersalu.
Kaasa võtta haamer, käsisaag, kindad, töömehe võileib, tass ja selga õues olemise riided.
Valmistatud pesakastid
pannakse üles Keila Jõeparki ja Männiku parki.
Palun andke oma tulekust teada annelii@erakoollate.ee või tel. 5015 346, et
materjali varuda. Osavõtt
prii!
Tere tulemast kevadet
tervitama!
Haridus - ja Kultuuriselts
Läte
www.erakoollate.ee

16. aprillil viib Harju Ettevõtlus- ja Arendusselts läbi
seminari, mis keskenduskohaliku omavalitsuse ja ja vabaühenduste koostööle

kasulik

Tule kaasa mõtlema!
erakool läte
Kutsume Teid osalema projekti „Käsitöö õpitoad ja koostööseminar Keila linnas“ raames
toimuval kohaliku omavalitsuse ja vabaühenduste koostööseminaril.
Alati ei ole kerge vastata küsimusele, kus lõpeb meie kodu
ja milline on see kogukond,
kus me elame. Kogukonnatunne tekib, kui tuntakse oma lähemaid ja kaugemaid naabreid,
teatakse omavalituse plaane
ning inimestel on võimalus
piirkonna arengul kaasa rääkida. Koostööseminaril leiame
võimalusi kuidas kohalikud
omavalitsused, vabaühendused ja kodanikud saavad ühes-

koos tulemuslikku ja vajalikku
koostööd teha. Osalema on
oodatud Keila, Harku, Saue,
Saku ja Padise valla ning Keila,
Tallinna ja Saue linna elanikud
ning omavalitsuste ja vabaühenduste esindajad.
Koostööseminar
toimub
reedel, 16. aprillil kell 10.0015.00 Erakoolis Läte, Kruusa
23, Keila.
Seminari viib läbi Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse
(HEAK) juhataja Kaupo Reede.
Palume teatada osalemisest
14. aprilliks e-postile annelii@
erakoollate.ee või telefonil
501 5346. Seminari läbiviimist
toetab Kohaliku Omaalgatuse
Programm ja on osalejatele
prii.

kava

Seminari Päevakava
10.00 - 11.00
		
		
11.00 - 11.45
		
11.45 - 12.00
12.00 - 13.00
		
		
		
13.00 - 14.00
		
14.00 …

Loeng „Suhteturundus kui MTÜ ja KOV
koostöö alus. Praktiline suhteturundus
KOV-ga“ Kaupo Reede, HEAKi juhataja
Grupitöö „Meie organisatsiooni homne
tegevus suhteturunduses“
Paus
Loeng „Koostöövaldkondade kaardistamine
Praktilised näited koostöödest Harjumaa
omavalitsuste ja MTÜ-de vahel“ Kaupo
Reede, HEAKi juhataja
Grupitöö „Meie organisatsiooni koostöö
valdkonnad“
Lõpetamine

Seminari kokkuvõtted ja head ideed avalikustatakse Haridus- ja Kultuuriselts Läte kodulehel www.erakoollate.ee ning
kohalikes ajalehtedes.
Projekti “Käsitöö õpitoad ja koostööseminar Keila linnas“ eesmärgiks on edendada pärimuskultuuri ning toetada kodanikualgatust ja kogukonna koostööd. Projekti blogi asub aadressil
http://lateprojektkop.blogspot.com/
Tere tulemast!
Haridus ja Kultuuriselts Läte
www.erakoollate.ee

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
“HINGELIND” - ANNELI TEIMANNI ISIKUNÄITUS
22. märts – 26. märts
Keila kultuurikeskus
„UDUS JA HIILGUSES“
Tõnis Saadre fotonäitus talvisest Pakri saarest.
Näituse kujundas Lemmi
Kuulberg.
23. veebruar – 31. märts
Paldiski raamatukogus

RIAKADEEMIA 9. LENNU
TEATRITUDENGID
23.aprill kell 11:00 Pilet: 35.Keila kultuurikeskus
“ARMASTAB, EI ARMASTA” KOMÖÖDIATEATER
29. aprill kell 19:00
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

Palju õnne!

LOENG BEEBIPEREDELE
26. märts 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
LIHAVÕTTE TAIMESEADE
30. aprill kell 12.00
Keila sotsiaalkeskus
KÜLAS KEILA KOOLI NÄITERING ROHELINE KASS
30. aprill kell 16.00
Keila Sotsialkeskus

PINTSLIKRATI KUNSTINÄITUS
Laulasmaa ja pangapealse
lasteaia laste tööd
6. märts – 22. aprill
Keila Kultuurikeskus

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

“AVASTA KRISTLUS” KRISTLIKKE PÕHITÕDESID
TUTVUSTAV KURSUS
9. märts – 20. aprill kell 18:30
- 19:30
Lähem info: www.soovinmuutuda.ee
Keila kultuurikeskus

“AKEN KEILASSE”
Raivo Tiikmaa fotonäitus
8. märts – 22.aprill
Keila Kultuurikeskus

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

KUNSTIANDELISED NAISED
Karin Pipenbergi ja Monika
Põksi elu ning looming
11. märts - 16. mai
Harjumaa muuseum

KEILA MUUSIKAKOOLI
KONTSERT
30.aprill kell 18:00
Keila Kultuurikeskus

MÄNGIMINE HIIREKESE
MÄNGUTOAS
Koolieelikutele koos vanemaga. Igal esmaspäeval ja
kolmapäeval kl 10-13. Sissepääs
tasuta. Haapsalu mnt. 31.
Lisainfo www.hiirekese.ee

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
“TOSIN LOOMAMUINASJUTTU” - TÜ VILJANDI KULTUU-

sport
SECURITAS KEILA MEISTRIVÕISTLUSED KORVPALLIS
27. märts kell 11:00 - 17:00
Keila tervisekeskus
www.liikumisroom.ee
KEILA VIIMASE LUME
VÕISTLUS
50 km ühisstardist
27. märts kell 10:00 - 18:00
Eelregistreerimine kuni
26.märts kella 18.00-ni skvask
hot.ee. Võistluspäeval kell 9.00
- 9.45.
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

Keila Noortekeskus
Kui sul hinges kripeldab looming, mida
sa ei saa kusagil väljendada, ootab sind
Keila Noortekeskuse loovusering kolmapäeviti kell 17.30. Tule ja Tee!
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kogudus
Palmipuudepüha
28. 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

Sündinud

28.02.2010 Selena Üprus

Siiras kaastunne Mairele
ja Heljule ema

Linda
Haponeni
kaotuse puhul.
Perekond Talur

Armas Maire, oleme leinas
koos Sinuga, kui saadad
igavikuteele oma kalli ema

Linda
Haponen`i
Lapsepõlvesõbrad Mari,
Jüri, Andrus ja Kalle

Südamlik kaastunne Mairele ja
Heljule perekonnaga kalli ema

Linda
Haponeni
kaotuse puhul.

Milvi, Maret, Elve, Ants,
Salme ja Rolf
Ester, Tiiu, Liivi, Maie

Kuulutused
kinnisvara
Ostame või müüme-üürime
Teie kinnisvara. Kiire vormistamine. Tel. 56471516, 6576301 Veljo
Tarvis, veljo@tipoliin.ee.
Soovin pikemaks ajaks üürida
maja Keilas või Keila lähiümbruses. Tel. 55508911.

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.

TÖÖ
Õmblusettevõte AS Protten
F.S.C. asukohaga Keilas võtab
tööle masstööõmbleja (vajalik
5. erineva operatsiooni oskus ja
vähemalt 5aastat kogemust).
Samuti võtame tööle juurdelõikaja (vajalik oskus lugeda jooniseid ja 5a kogemust). Kontakt
tel.6747567.
Pakun aprillis tööd mehele/
ﬁrmale, kes langetaks Keila linnas
vana kõrge puu aia nurgas, mis
segab liiklusnähtavust ja on ohtlik lähedal asuvatele hoonetele.
Raieluba olemas. Tööks on: puu
mahavõtmine, tüve saagimine
30 cm pakkudeks ja pakkude lõhkumine pliidipuudeks. Tasu 1600
EEK-i. Info: 5253030 või õhtuti
6044564.

Teenus
Kvaliﬁtseeritud pottsepp ja
korstnapühkija ehitab, remondib

ahjusid, pliite, kaminaid, korstnaid.
Pakun ka korstnapühkimisteenust. Vaata ka kodulehte www.hot.
ee/tanel12345. Tel:56681555.
Bilansivõimeline raamatupidaja, TTÜ majandusharidus, 12a
kogemust pearaamatupidajana,
otsib lisatööd: jooksev raamatupidamine, vanade perioodide
korrastamine,
aastaaruanded,
konsultatsioon, esindamine maksuametis. Programm HansaRaama 6.1. Tel:5119966
Järelaitamistunnid füüsikas
ja matemaatikas (põhikool ja
gümnaasium). Tel. 58042162,
6574130.
Fekaalivedu. Ülo 5132700.
Vanametalli ost, vajadusel lõikamine, konteinerid ja transpordi
teenus. Hinnad on kevadiselt kõrged. Asume Tutermaal OÜ Metanex tel. 67 820 55.

Pühapäevakool
Igal pühapäeval kell 13.00
Koguduse majas
Paldiski mnt 2
Adventkoguduse jumalateenistus
27. märts kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse piiblitund
27. märts kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5

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

Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus
korraldab Keilas järgmise doonoripäeva
kolmapäeval, 21. aprillil kell 10.00–15.00
Keila Tervisekeskuses (Paldiski mnt 17,
Keila).
Eesti haiglate patsiendid vajavad doonoriverd iga päev,
sest verd ei ole võimalik tööstuslikult toota ja vere
ainsaks allikaks on teine inimene. Verd loovutades on Sul
võimalus aidata paljusid eluohtlikus seisundis inimesi.
Doonorivere toel on võimalik teha ka paljusid operatsioone, mida muidu ei saaks suure verekaotuse riski tõttu
sooritada.
Doonoripäeva külastamiseks tuleks varuda umbes 45
minutit, millest vereloovutus võtab 5 kuni 10 minutit
ning ülejäänud aeg kulub ankeedi täitmisele, meditsiinilisele läbivaatusele ning väikesele puhkusele pärast
vereandmist. Vereandmine on valutu ja ohutu protseduur, mille käigus võetakse doonorilt 450 ml verd. See
moodustab kõigest 8% kogu täiskasvanu inimese verest.
Vere maht taastub kohe, vererakkude arv keskmiselt 72
tunni jooksul.

Loovutades verd saame olla kindlad, et Eesti haiglate
verevarud on piisavad. Verepuudus on meie kõigi ühine
mure, sest abivajaja rolli võivad õnnetu juhuse tõttu
sattuda ka meie sõbrad, lähedased ja tuttavad ning
doonorivere olemasolust võib ühel päeval sõltuda ka
meie enda elu.
Verekeskus soovitab tutvuda lisainfoga
www.verekeskus.ee

Tule doonoriks, kui oled:
* terve, ei põe hetkel mõnda viirushaigust ega tarvita ravimeid
* puhanud ja söönud
* kehakaaluga üle 50 kg
* 18-60 aastane
Viimasest vereandmisest peab olema möödunud meestel 60
päeva ja naistel 90 päeva. Kui Sul on olnud nõelravi, tätoveerimisi või naha augustamisi, saad verd loovutada 6 kuu
möödudes.
Vereloovutusele tulles võta palun kaasa pildi ja isikukoodiga
isikut tõendav dokument.

Sina saad aidata!
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KAJA Koolitus Autokool
B-kat
AUTOJUHIKURSUS
Infotund
kolmapäeval,
07.04.2010
kell 17:00
Keilas,
Keskväljak 5

VEOAUTO(BUSSI)JUHTIDE
AMETIKOOLITUS
(õhtune koolitus,
põhi- ja täiendõpe)
Algus
02. aprillil 2010
kell 18:00
Keilas, Keskväljak 5
(II korrus).

MOOTORRATTAJUHIKURSUS
(A-kat)

Soovime võimaldada teile
rohkem vaba aega.
Meie usinad koduabilised
koristavad teie kodu ja
triigivad pesu.

Keilas,
Keskväljak 5

Info kodulehel:
www.korraskodu.eu
Info@korraskodu.eu

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

BEL CANTO

LASTE LAULUSTUUDIO
OOTAB KÕIKI ENDISEID JA UUSI 1-2 AASTASEID
LAULUSÕPRU MUDILASTE MUUSIKA- JA
LOOVUSRINGI (laulame, maalime, tantsime ja voolime)

Tunnid toimuvad:
Kolmapäev
kell 16.15 - 17.00
Info tel. 56 455 477 või
belcanto@hot.ee
Keila Kultuurikeskus, Keskväljak 12

LIISI LEIVAKODA

IGAL TÖÖPÄEVAL PAKUME:
13.00 – soe sai
14.00 – soe sepik
15.00 – soe leib
Oleme avatud: E-R 8.00-18.00 / L
9.00-15.00
ROHKEM INFOT - www.leivakoda.ee

Kristiine Autokool
korraldab Keilas (Piiri 3c)

B-kategooria
autojuhtide

alg- ja
lõppastme
koolitusi
www.kristiineautokool.ee
6505126 või 5103218
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lemmikloom
kaasa, siis saad kindlasti
põneva kingituse!

ila Selver
Teisipäev 30.03.2010 Ke

kell 17.00

8. aprill 19.00
KEILA KULTUURIKESKUSES

