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Marek Roots:
Rist kiriku
tornil sümboliseerib
sõnukirjeldamatut
muutust
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meelespea

Uudiseid teistest
omavalitsustest
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2. aprill Suur Reede

Keila nädalaleht
Neljapäev, 01.04.2010

4.aprill Ülestõusmispühade 1. püha
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Ilusaid kevadpühi!
Ülestõusmispühad on liikuvad pühad,
mille kõrghetkeks on esimene täiskuu
pühapäev pärast kevadist pööripäeva.
Pühapäevale eelneb nn vaikne nädal,
mille tähtsamateks päevadeks on suur
neljapäev ja suur reede. Järgneb vaikne
laupäev ning seejärel rõõmus pühapäev ülestõusmispüha.
Nende päevade kombestik on
põhijoontes kattuv, vahet vast
niipalju, et suurel reedel (Kristuse ristilöömise päev) meenutati pühade kristlikku tagapõhja rohkem kui neljapäeval, mil
kombestikus on ülekaalus eelkristlikud või kristlusevälised
jooned. Toodi tuppa puulaaste
(linnupuid), et suvel palju linnupesi leida. Arvati, et kui last
imetada kolmel järjestikusel
suurel neljapäeval või reedel,
saab temast nõid. Eestlased on
ühes paljude teiste rahvastega arvanud, et lihavõttepäeva
hommikul päike “mängib” taevas suure rõõmu pärast. Selles
kõiges on omajagu kristlikke
tagamaid, aga vast veel rohkem puhtinimlikku rõõmu kevade üle.
Ülestõusmispühadel
on
mitu erinevat nimevarianti,
millel on igaühel oma päritolu
ja tagamaad. Peale lihavõtete
veel lihavõttepühad, kevadpühad, kiigepühad ja munapühad.
Ülestõusmispüha
tähistas Jeesuse Kristuse surnust
ülestõusmist. Sellele järgnevad teine ja kolmas lihavõttepüha, mis lõpetasid paastuaja.

sport

Kristuse ülestõusmise pühaga
lõppes paast ja võis jälle süüa.
Esimesel pühal hakati jälle
„liha võtma”.
Lõuna-Eestis algas lihavõttest kiikumisaeg. Kiikumisel
oli varem maagiline tähendus
ja seetõttu ka kindel algus ja
lõpp. Kuna algus sattus olulisele kriitilisele päevale, siis
tähendas see ühtaegu tervise,
elujõu ja õnne loomist endale
ja karjale. Kiikumine oli erakordselt oluline noorte lõbustus, mille juurde kuulusid laulmine, mängud, jõukatsumine,
tantsud. Põhja- ja Kesk-Eestis
tähistati lihavõtteid lauahüppamisega, mis oli noorte ja
laste virtuoosne ettevõtmine.
Kivile, kännule või postile
asetatud laua kummaski otsas
seisis hüppaja. Kui üks neist
õhku hüppas, langes teine oma
lauaotsaga vastu maad. Hüpata tuli nii täpselt, et õnnestus
maanduda tagasi oma lauaotsale. Mänguna on lauahüppamist harrastatud tänini, mitte
niipalju lihavõttepühadel kui
suviti kiikumise asendajana.
Sellegi tava siht oli algselt tervise ja õnne tagamine.
Levinuimaks on kujunenud

Keilas alustab
tööd töötute klubi
Klubi eesmärkideks on
pakkuda töötutele isiklikku
toimetulekut toetavat
informatsiooni, suurendada töötute eneseusku
ja julgust tööd otsida
ning soodustada töötute
omavahelist kogemuste
jagamist ja emotsionaalset toetust.

lk 3
uudis

ÖÖ orienteerumine
meelitas huvilisi
kogu Harjumaalt
aga munapühad. Munapühad
tähistavad pühade tähtsamat
toidupoolist. Kõige levinum lihavõttega seotud tava Euroopa
maades ja ka Eestis on munade
värvimine, kinkimine ja söömine. Sel päeval on olnud sajandite vältel palju vabas õhus
pidutsemist ja ringiliikumist,
nagu kogu vaiksel nädalal. 19.

Viimase lume
võistlus pani
suusahooajale
punkti

sajandil ja 20. sajandi alguses
on noormehed käinud külapidi mune korjamas, samuti ristilapsed ristivanematelt
neid saamas. Muutus toimus
täisealiseks saamise, varem ka
leeris käimise järel, sest sellest
ajast alates pidid hoopis ristilapsed ristivanematele mune
kinkima.

muusika

lk 6

Urbepäeval ja lihavõtte ajal
viidi õigeusu kirikusse õnnistamiseks pajuurbi, millega
hiljem koduseid urviti. Tasuks
saadi mune. Üldse kuulusid
tuppatoodud pajutibud lahutamatult pühade juurde. Kes
polnud neid varem soetanud,
tõi nad munavärvimise ajaks
vaasi.

Koolivaheajal toimunud
Keila kolmandal öisel
orienteerumisvõistlusel
osales 27 võistkonda

lk 6

Õigeusu muusika
apostlikus kirikus
lk 6
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lugejaga vestleb

Alaealised on pätid ja
kaabakad
Selline „fakt“ selgub Keila linna kodulehe foorumist.
Jääb vägisi mulje, nagu oleksid Keila linna vallutanud
purupurjus noortekambad, kes kõik oma teel lõhuvad. Eks
ﬁlmides ole sedagi nähtud, aga tegelikkuses?
Jah, olen ka ise kutsunud öisel ajal politsei, kuna kahtlustasin, et mööda tänavat kulgev noortekamp ei pruugi linnavarast ja öörahust hoolida – nimelt saatis nende rännakut
lisaks ropule sõimule klaasiklirin. Olen ka kutsunud politsei
noormehele, kes, viinapudel käes, kõnniteel seisis ning
valjuhäälselt mööduvate naisterahvaste kehaosi kommenteeris. Kuulan teatava ettevaatusega ka naabertrepikojas
toimuvaid pidusid, kuna nende tagajärjeks on olnud pudelikillud asfaldil ning augud majaseinas.
Samas ma ei karda õhtul tänaval liigelda ega kahtlusta, et
iga vastutulev 10-18aastane minu turvalisust ohustab. Kui
lugeda aga turvaﬁrma nädalaaruandeid, siis jääb vahel
just mulje, et kui juba üle 2 üle 10aastase ja alla 18aastase
inimese avalikus linnaruumis viibib, siis on nad tingimata
purjus ning hauvad plaane, kuidas võimalikult suurt kahju tekitada.
Uskuge, ei ole asi nii hull. Suurem osa
noortest on tublid ja toredad, nad
lihtsalt tahavad vabas õhus viibida
ja sealjuures omavahel suhelda.
Kõva häälega, seda küll. Kuid
mitte pahatahtlikult ega kuritegelikult.

Doris matteus
doris@keila.ee

Rist kõrgub üle linna
Igaüks, kes vaatleb
Keila Miikaeli kiriku
torni, märkab selle
tipus kuldset risti.
Peab tõdema, et
nii nagu kirikuhoone ise, on ka seda
ehtiv rist muutunud
millekski tavaliseks.
See paikneb harjumuslikult meie
linnaruumis ja meie
kultuuriruumis
laiemalt, ega ärata
tavapärases möödaminejas erilist
tähelepanu.
marek roots
KEILA MIIKAELI KOGUDUSE ÕPETAJA

Keilas ringi jalutades ja iidset
kirikuhoonet erinevate perspektiivide alt vaadates olen
jõudnud äratundmisele, et selle linna kõige kõrgemal asetsev sümbol on rist. Või teisiti
öelduna: risti kõrgub üle Keila
linna. Mida aga tähendab too
kuldne märk, mis teadlikult
taevasse tõstetuna meid päevast päeva saadab?
Rist kui religioosne sümbol
on igivana, kaugelt vanem kui
kristlus. Jeesusega seoses tuleb risti aga käsitleda veel teises, praktilises tähenduses.
Ajaloos tuntakse ristipuud ka
kurjategijate hukkamisvahendina, mida kasutasid aastasadade vältel nt pärslased, kreeklased,
makedoonlased
ja
roomlased. Surm ristile seotuna või naelutatuna oli ühtaegu
piinarikas ja häbistav. Jeesuse
aegses Rooma impeeriumis
hukati sel moel raskete kuritegude sooritajaid, sh kehtiva

võimu vastu mässajaid. See
pidi olema karmiks hoiatuseks
kõigile.
Suurel Reedel kinnitati Jeruusalemma lähistel Kolgata
mäel Jeesuse risti päitsisse
tema vastu esitatud süüdistuse kokkuvõte: “Seesinane on
juutide kuningas”. Selles, tollastele juudi usujuhtidele küll
ebameeldivas sõnastuses, sisaldus Jeesuse hukkamise õigustus. Teda peeti valitsevale
võimule ohtlikuks. Ometigi
nägid Jeesuse lähimad kaaslased oma Issanda surmas hoopis enamat. Nende Õpetaja ise
oli korduvalt teatanud: “Inimese Poeg peab palju kannatama ning kõlbmatuks tunnistatama
vanemate
ja
ülempreestrite ja kirjatundjate
poolt ning tema peab tapetama
ja kolmandal päeval jälle üles
äratatama.” Jeesuse ristilöömine polnud seega mingisuguse
ebaõnnestumise tulemus, vaid
vastupidi: tema maise tegevuse teadlikult ette valmistatud
kulminatsioon enne ülestõusmishommikut. Juba esimeste
kristlaste seas hakati Kristuse
surma mõistma kui ohvrit,
mille Jumala Poeg toob inimesena kogu inimkonna eest.
Kristlased tunnistavad, et Kolgata ristil taastati pattulangemisega purustatud osadussuhe
inimese ja tema Looja vahel.
Jeesuse kannatused, surm ja
ülestõusmine on meile tagasiteeks Jumala juurde.
Kuigi inimesi hukati ristipuul ka veel peale Jeesust, oli
risti tähendus usklike jaoks
täielikult muutunud. Karistuse, kannatuste ja surma puu
muutus Kristuse kaudu elupuuks. See sai surma ja patu
üle saavutatud võidu sümboliks. Eesti sõnavaras leiduv
“ristirahvas” ilmestab hästi

Foto: erakogu

“Soovin, et ka
Keila Miikaeli
kiriku tornis
helkiv rist
tuletaks
kõigile meelde
toda muutust
inimkonna
ajaloos. Pööret,
mille tegelikkus
ulatub
tänasessegi
päeva ning saab
aidata inimest
tema rõõmude ja
murede keskel.”
seda toimunud muudatust.
Jeesusesse uskujad mõistavad
end risti kaudu, sellega oma
eneseteadvust ehtida on suur

au. Rist kalmistulgi pole mitte
kaduvuse, vaid igavese elu
märk – lootuseks leinajatele ja
neile, kelle ihud puhkavad
mullas.
Paradoksaalne pööre, mis
toimus
hukkamisvahendina
tuntud risti ajaloos, on paljudele arusaadav isikliku elu kogemuste kaudu. Meile osaks
saanud kannatused ja katsumused, mis peaksid inimese
vastu maad suruma, muutuvad
korraga hoopis ukseks uute
võimaluste juurde. Pimedusest
paistab valgus, meeleheitest
võrsub lootus, surmast sirutub
välja elu. Soovin, et ka Keila
Miikaeli kiriku tornis helkiv
rist tuletaks kõigile meelde
toda sõnulkirjeldamatut muutust inimkonna ajaloos. Pööret, mille tegelikkus ulatub tänasessegi päeva ning saab
aidata inimest tema rõõmude
ja murede keskel. Õnnistatud
ülestõusmispühi!

Nädal piltides

Selle aasta esimene lumikelluke Haapsalu
maanteelt.

Keila nädalaleht

Foto: hela anier

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

Eelmisel neljapäeval möödus 61 aastat
märtsiküüditamisest.
vastutav väljaandja:
doris matteus

Foto: doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Leid internetist. Keila nimeline tanker
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

Foto: erakogu

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada
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Keila linnavolikogu kehtestas koeramaksu

LEHT@KEILA.EE

Maksu suurus sõltub koera
kaalust, toitumisharjumustest
ja väljaheite viskoossusest,
konkreetne maksusumma arvutatakse välja igal juhul eraldi
ning maksuteade saadetakse
koeraomanikele posti teel 1.
juuniks 2010.
Koeramaksu kiirkorras kehtestamise põhjuseks on asjaolu, et seoses koerte elamisega
linna territooriumil tekivad
linnal täiendavad kulutused.
Seda eriti sel kevadel, kuna tal-

vine rohke lumi on jätnud inimestele eksliku mulje, et koerte ekskremendid ei sega teisi
kodanikke. Keila linnavolikogu
liige Doris Matteus: „Paraku
on inimesed unustanud, et
lumi sulab ning paljastab talve jooksul teeäärtele tekkinud
kuhilakesed. Kuna linnaeelarve on tulenevalt üldistest
majandusraskustest tavapärasest pingelisem, siis leidsime,
et on asjakohane kehtestada
sihtotstarbeline maks, millest
finatseerida kevadisi koristustöid linna teede-tänavatel ning
parkides.“

Keila linnavalitsus kutsub 5. aprillil kokku linna korteriühistute
esindajad, et arutada päevakajalisi probleeme ja taastada
linnavõimu ning ühistute regulaarsete kohtumiste tava.
Korteriühistute esindajad on
oodatud 5. aprillil kell 18.00 Keila linnavalitsuse saali.

Meeldetuletus: filmi oma
kodulinna
Koeramaksuga finantseeritakse kevadisi koristustöid linna teedel ja tänavatel

uudis

Alustab Keila töötute klubi
mai luuk

KLUBI EESTVEDAJA

Aprillis alustab tööd Keila
töötute klubi. Klubi eesmärkideks on pakkuda töötutele
isiklikku toimetulekut toetavat informatsiooni, suurendada töötute eneseusku ja
julgust tööd otsida ning soodustada töötute omavahelist
kogemuste jagamist ja emotsionaalset toetust. Klubi tegevused põhinevad töötute grupikohtumistel - igale grupile
korraldatakse 5 kohtumist,
mille käigus jagatakse vajalikku teavet ning pakutakse
võimalusi eneseanalüüsiks,
positiivse hoiaku suurendamiseks,
CV koostamiseks
jms. Töökohti klubi ei paku,
kuid aitab olla aktiivne ning
kasutada kõiki võimalusi, et

majandustõusu ajal kiiresti
tööd leida.
Kuna klubi tööd korraldavad vabatahtlikud töötajad,
pakutakse esimesi grupikohtumisi esmajärjekorras Keila
linnas elavatele pikaajaliselt
töötutele (neile, kelle töötusperiood on kestnud juba 1
aasta või kauem). Grupikohtumised algavad aprillis ja
toimuvad kuni jaanipäevani
– kaks korda kuus kolmapäeviti, kell 14-17 (igal korral 3
tundi) Keila Sotsiaalkeskuse
II. korruse saalis. Eestikeelne grupp alustab tööd 14.aprillil ja venekeelne grupp 21.aprillil. Klubis osalemine
on vabatahtlik ja kohtumistele oodatakse ka neid pika
töötusperioodiga
töötuid,
kes ei ole töötukassas registreeritud. On väga oluline, et

huvilistel oleks tõsine soov
osaleda kõigil 5-l grupikohtumisel, sest gruppide suurus
on piiratud.
Peatse kohtumiseni Keila
töötute klubis.

simusi toidukäitlemise nõute
vastu. Väärteomenetlus viidi
läbi kiirmenetluse korras ja
isikule määrati trahv 20 000
Eesti krooni.
Kalev.ee
Keila vald hoiab kulusid kokku tänavavalgustuse arvelt
Seoses keerulise majandusliku
olukorraga on Keila vald teinud eelarves tõsiseid kärpeid.
Vald on analüüsinud kulusid
tänavavalgustitele ja leidis, et
osalise tänavavalgustite kustutamisega on võimalik vähendada välisvalgustusele kuluvaid summasid. 22.märtsist
alustati välisvalgustuste ümberseadismist Keila – Joa, Karjaküla, Klooga, Tammermaa,
Lehola ja Lohusalu asulates.

Tööde käigus vähendatakse
kasutuses olevate valgustite
arvu kolmandiku võrra. Valgustuse korrigeerimisel arvestatakse ka liiklusohutuse
nõuetega ning ristmikel ja
bussipeatustes jäävad valgustid kindlasti kasutusse.
Keilavald.ee
Eesti Raudtee: vargad on
viinud 700 000 eest metalli
Metallivargad on Eesti Raudteelt viimase poole aasta jooksul virutanud 700 000 krooni
eest vara ning põhjustanud
sadadele reisijatele probleeme. viimase poole aastaga on
olnud 14 vargusjuhtumit, kus
värvilist metalli on varastatud
liiklusjuhtimis- ja turvanguseadmetest ja elektripaigal-

Keila linnavalitsus ja Keila kultuurikeskus kutsuvad kõiki
osalema videoklippide konkursil „Minu kodu – Keila“. Kuni
3minutiliste klippide esitamise
tähtaeg on 14. mai.
Konkursist võivad osa võtta
kõik soovijad, välja arvatud igapäevaselt filmide tootmisega
tegelevad isikud. Sama autorite
grupp võib esitada kuni 5 tööd.
Vastavalt konkursi juhendile peab esitatav videolõik
väljendama autori(te) isiklikku
kujutlust Keilast ning köitma
võimalikult laia publikut. Osalejad peavad oma tööga andma
Keilast positiivse ettekujutuse,
kasutades selleks kunstipärast,
dokumentaalset, humoorikat
või ilukirjanduslikku vaatenurka, ning kujutama Keila eluga
seotud isiklikke või üldsust
puudutavaid, praegusi või ammuseid sündmusi nende vahetus ümbruses.
Konkursi juhendiga saab
tutvuda Keila linna veebilehel
www.keila.ee.

teade
Palume pikaajaliselt töötutel grupikohtumistele registreeruda 5.-9.aprillini (8.00-17.00) Keila Sotsiaalkeskuse
telefonil 6791570 või kohapeal Keila Sotsiaalkeskuses,
Keskväljak 17.

Killukesi teistest omavalitsustest
Harjumaa Veterinaarkeskus
avastas Tuulas ebaseaduslikult tegutseva kalakäitlemise ettevõtte
Harjumaa Veterinaarkeskus
avastas 22.märtsil 2010.a.
Tuula külas, Keila lähistel
ebaseaduslikult
tegutseva kalakäitlemise ettevõtte
OÜ Rikken Trade. Ettevõte
avastati vihje alusel. Käitlemiskohas koostati haldusakt
(ÜKA) ja käitlemine peatati
koheselt. Algatati väärteomenetlus toiduseadusest tuleneva toidukäitlemisettevõtte
tunnustamise nõude eiramise
osas. Ettevõtte juhatuse liige
Gennadi Gutits kutsuti veterinaarkeskusesse menetlusaluse
isikuna ütlusi andma. Ettevõtte juhatuse liige tunnistas ek-

Lühidalt
Linn tahab taastada korteriühistute ümarlauda

Keila linnavolikogu otsustas oma märtsikuu istungil kehtestada linnas koeramaksu. Koeramaks kehtestatakse tagasiulatuvalt alates 1. märtsist 2010 ning seda
maksavad kõik koeraomanikud.
KEILA LEHT

3

distest. 14 juhtumist 13 on
toime pandud Tallinnas ja linna lähiümbruses ja neist omakorda kaheksal juhul Pääsküla
ja Laagri piirkonnast. Eesti
Raudtee on välja pannud
preemia summas

25 000 krooni tulemusliku
vihje eest, mis viib kurjategijad kohtus süüdimõistmiseni.
Delfi.ee

Igale noorele abipolitseinik
Keila linnavalitsus otsustas vastu tulla mitmete linnakodanike
soovile ning määrata igale Keila linna elanikeregistris olevale
10-18aastasele noorele isikliku
abipolitseiniku.
Politseinikud
hakkavad liikuma kõikjal koos
noortega, et senisest tõhusamalt takistada alaealiste alkoholitarbimist ning vandaalitsemist linnatänavail.
Abipolitseinike palgakulud
kaetakse Keila linnaeelarvest,
selleks vajaminevate vahendite
leidmiseks viiakse kõik muud
eelarvekulud nulli. Vastavasse
vanusegruppi kuuluvate noorte
vanematel on abipolitseinikele
elamistingimuste kindlustamiseks aega 2010. aasta lõpuni.
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Keila Linnavalitsuses
Tammiku ja Kaasiku kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu kehtestamine
Keila linnavolikogu kehtestas oma märtsikuu istungil
Tammiku ja Kaasiku kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu.
Planeeritav 11 ha suurune maa-ala asub Keila linna
lõunaosa tööstuspiirkonnas
Tööstuse tänava ja endise
Terko territooriumile suunduva raudteeharu vahel.
Planeeritav ala koosneb kahest kõrvuti paiknevast kinnistust.
Planeeringuga jagatakse
maa-ala 4 krundiks, millel
on 90% ulatuses tootmismaa ja 10% ulatuses ärimaa
sihtotstarve, ning 2 tootmismaa sihtotstarbeliseks
krundiks uute alajaamade
rajamiseks.
Tööstuse tn 10e krundi
suurus on 14690 m2, sihtotstarve 90% tootmismaa ja

10% ärimaa. Krundile on
lubatud kuni neli hoonet 4
maapealse ja 1 maa-aluse
korrusega. Maksimaalne lubatud ehitusalune pind on
5200 m2, brutopind 1100
m2 ning kõrgus 15 m. Parkimiskohti on 87.
Tööstuse tn 10c krundi
suurus on 11015 m2, sihtotstarve 90% tootmismaa ja
10% ärimaa. Krundile on
lubatud kuni neli hoonet 4
maapealse ja 1 maa-aluse
korrusega. Maksimaalne lubatud ehitusalune pind on
4000 m2 , brutopind 9100
m2 ning kõrgus 15 m. Parkimiskohti on 66.
Tööstuse tn 10b krundi
suurus on 28 967 m2, sihtotstarve 90% tootmismaa ja
10% ärimaa. Krundile on
lubatud kuni neli hoonet 4
maapealse ja 1 maa-aluse

korrusega. Maksimaalne lubatud ehitusalusn pind on
10 000 m2 , brutopind 20
000 m2 ning kõrgus 15 m.
Parkimiskohti on 145.
Tööstuse tn 10 krundi
suurus on 18 530 m2, sihtotstarve 90% tootmismaa ja
10% ärimaa. Krundile on
lubatud kuni neli hoonet 4
maapealse ja 1 maa-aluse
korrusega. Maksimaalne lubatud ehitusalune pind on
7000 m2 , brutopind 14 000
m2 ning kõrgus 15 m. Parkimiskohti on 102.

Tööstuse tn 10d krundi
suurus on 63 m2, sihtotstarve 100% tootmismaa.
Krundile on lubatud kuni
üks 1korruseline hoone
maksimaalse lubatud ehitusaluse pinnaga 16 m2 ja
brutopinnaga 16 m2.
Tööstuse tn 10a krundi
suurus on 100 m2, sihtotstarve 100% tootmismaa.
Krundile on lubatud kuni
üks 1korruseline hoone,
maksimaalse lubatud ehitusaluse pinnaga 16 m2 ja
brutopinnaga 16 m2.

Üldplaneeringu ülevaatamine
Keila Linnavolikogu otsutas
27. märtsil jätta kehtima
15. oktoobril 2002 Keila
Linnavolikogu määrusega
nr 31 kehtestatud Keila linna üldplaneering ning täiendada seda regulaarselt kehtestatud detailplaneeringutest tulenevate muudatustega ja 2011. aasta eelarve
koostamisel kaaluda võima-

lusi üldplaneeringut täpsustavate ja täiendavate linna
ruumilist arengut kujundavate
teemaplaneeringute
koostamiseks. Samaga tunnistas volikogu kehtetuks
oma 29. augusti 2006.a otsuse nr 65 „Keila linna üldplaneeringu algatamine“.

Uus töötaja Keila
linnavalitsuses
Alates tänasest, 1. aprillist
asub Keila linnavalitsuses tööle Peeter Pendel. Uue ametniku
ülesandeks on toetada finantsteenistust linnaeelarve planeerimise protsessis, ennustades
eelarvetulude suurust ning
kasvu- või kahanemistempot.
Viimased aastad on näidanud, et eelarvetulude prognoosimisel ei saa tugineda rahandusmisteeriumi ega teiste

asutuste hinnangutele. Seega
peeti mõistlikuks võtta tööle
uus ametnik, kes rakendaks
erinevaid teaduslikke meetodeid eelarvetulude prognoosimisel.
Peeter Pendel on oma varasema karjääri jooksul omandanud kogemusi mitmes ettevõttes ning oskab kasutada
ennustamisel nii pendlit, kohvipaksu, kaarte kui klaaskuuli.

Osakute müük
Vastavalt Keila Linnavolikogu 27. märtsi otsusele avaldas Riigi Teataja täna OÜ
Keila Hariduse Sihtasutus

osakute müügi enampakkumise kuulutuse. Keila linn
võõrandab 50% + 1 osakut.

teade

Lugupeetud
kliendid!

Seoses Keila linnas
veevarustuse ja reovee
ärajuhtimise teenuse
hinna muutusega 01.
aprillist 2010 palume
kõikidel klientidel teatada veemõõtja näit hiljemalt
07. aprilliks 2010.
Klientidele, kes teatavad näidu peale 07.04.2010,
esitatakse arve uue hinnaga.
AS Keila Vesi

Krimiuudised
NÄDALAD POLITSEIS 15.03.2010 - 28.03.2010

madis melzar
ÜLEMKONSTAABEL

Kokku registreeriti Keila linnas
61 sündmust. Nende hulgas oli
44 liikluseeskirja rikkumist, millest enamus oli seotud turvavöö
mittekasutamisega. Viisime läbi
mitmeid politseioperatsioone,
et kontrollida turvavööde nõuetekohast kasutamist. Kontrollimise eesmärgiks on tähelepanu
juhtimine ja probleemi tead-

vustamine, lahtise turvavööga
sõitjate arvu vähendamine, lapsevanemate teavitamine ning
nende üles kutsumine kasutama nõuetekohast turvavarustust ka lapse sõidutamisel. Kurb
on vaadata, kui lapsevanem on
turvavööga nõuetekohaselt kinnitatud, kuid laps on jäetud autosse saatuse hooleks. Levinud
põhjendus sellele teguviisile
on väide, et sõita oli vaja ainult
100 meetrit. Tuletan meelde, et
turvavöö tuleb kinnitada juhil ja
kõigil sõitjatel enne sõidu alustamist.
Alkoholi tarbivaid isikuid
tabati 3, nendest üks tuli toimetada tema enda turvalisuse
huvides kainenema. Jätkuvalt
tuletan meelde, et igasugune
alkoholi tarbimine avalikus ko-

has 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).
20. veebruaril lõigati Allika tänaval läbi ühe maja küljes asuva
videokaamera juhtmed.
22. veebruaril peeti Säästumarketis kinni varas. Kuna see
tegu polnud tal esmakordne,

siis alustati juhtunu suhtes kriminaalmenetlust ja isik peeti
kahtlustatavana kinni.
24. veebruaril lõhuti Selveri
juures sõiduautol lukk.
28. veebruaril murti Tähe tänaval sisse sõidukisse ja lõhuti
juhtmed.
Üldine politseinumber on
endiselt 110, mille kaudu saab
ööpäevaringselt abi kutsuda
ja märku anda tegemistest,
mis aitavad kaasa meie turvalisuse tagamisel. Täiendava
informatsiooni edastamiseks
õiguserikkumistega seonduvate
tähelepanekute kohta, palume
edastada Keila linna konstaablitele Annika Pedosk`ile (612
4592, annika.pedosk@politsei.
ee) või Madis Melzar`ile (612
4587, madis.melzar@politsei.
ee)

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Клуб безработных
В апреле в нашем городе
начинает работать клуб
безработных. Цель клуба –
предоставлять безработным информацию, которая
поможет им справиться с
имеющимися проблемами,
дать возможность для общения и обмена опытом.
Немаловажной для людей,
оказавшихся в непростых
условиях, является эмоциональная поддержка. Деятельность клуба будет
основываться на работе в
группах. Для каждой группы предусмотрены 5 занятий, во время которых
люди получат нужную информацию, научатся составлять CV, попытаются
сформировать позитивное
отношение к происходящему. Групповые занятия
начнутся в апреле и продолжатся до Иванова дня.
Группы будут собираться
два раза в месяц по средам,
время занятий с 14.00 до
17.00. Русскоязычная группа начнет свою работу 21
апреля. Для участия в групповых занятиях необходимо зарегистрироваться до
9 апреля (8.00.-17.00) по
телефону 6791570 (Кейлаский Социальный центр)
или на месте по адресу Кесквяльяк, 17. (стр. 3)
Информация для клиентов «Кейла Веси»
В связи с изменением с 1
апреля 2010 года цен на
водоснабжение и канализационные услуги, убедительная просьба сообщить
до 7 апреля показания водомеров. Тем, кто не сообщит
информацию
до
07.04.10, будет представлен счет с учетом новых тарифов. (стр. 4)
Лучшая стартовая позиция в финале у команды «Juurviljapõrgu»
В воскресенье в Кейла состоялись последние игры в
подгруппах турнира по баскетболу. На настоящий

момент лучше всех прошла
этот
этап
команда
«Juurviljapõrgu», у нее не
было ни одного поражения. В финале она встретятся с командой «TTÜ
Kolledž». За бронзовую медаль сразятся команды
«Saue» и «Securitase». (стр.
6)
Закончился лыжный
сезон
На выходных состоялись
последние соревнования,
завершающие лыжный сезон. Снежная зима поставила на лыжи многих любителей здорового образа
жизни. Лыжные трассы на
всех этапах полностью соответствовали всем требованиям. По словам главного организатора лыжных
соревнований П.Идаранда,
для проведения всевозможных лыжных состязаний в городе не хватает
лыжного стадиона. За эту
зиму было проведено 7 соревнований и день лыжного спорта для начальных
классов Кейлаской Школы. Всего в соревнованиях
приняло участие 260 спортсмена. (стр. 6)
Пасхальная музыка в
исполнении «Ортодокс
сингерс»
В воскресенье, 11-го апреля, в 12.00 в Кейлаской
ново-апостольской церкви
выступает вокальный ансамбль «Ортодокс Сингерс» под управлением Валерия
Петрова.
В
исполнении ансамбля прозвучит православные пасхальные
песнопения.
«Ортодокс Сингерс» - это
уникальный музыкальный
коллектив, исполняющий
литургическую православную музыку, которая звучит во время пасхи в храмах России, Сербии и
Греции. Ансамбль принимает участие в престижных
музыкальных фестивалях.
Концерт бесплатный. (стр.
6)
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Keila Kooli noortekoor koolisegakooride
festivalil
Keila Kooli noortekoor osales 19.-20.
märtsil VII vabariiklikul koolisegakooride
festivalil Pärnus.
brita rikkolas
Lisaks Keilale olid osavõtjate hulgas koorid Otepäält,
Sauelt, Viimsist, Tallinnast,
Kuusalust, Võrust, kaks koori
Raplast ja kolm korraldajalinnast Pärnust. Kahe päeva jooksul harjutati õpitubades laule,
mis ligi 400lauljalise festivalikoori poolt üritust lõpetaval
galakontserdil ette kanti.
Keila Kooli noortekoori jaoks oli festival mitmeski
mõttes esimene. Varem nimetati koori kooli järgi Keila
Gümnaasiumi noortekooriks.
Seoses kooli nime vahetusega
muutus ka koori nimi. Keila
Kooli noortekoori nime all oli
Pärnu festival esimene suurem
üritus, kus väljaspool kooli

üles astuti. Kuigi festival toimus juba seitsmendat korda,
oli Keila koor seal esmakordselt.
Kui kõik koorid olid 19.
märtsi pärastlõunal Pärnu
Ülejõe Gümnaasiumisse saabunud, hakkas töö täie hooga
peale. Õpitubades, mille eestvedajaiks olid dirigendid Vahur
Soonberg ja Toomas Voll, osales lisaks lauljatele ka Pärnu
linna noorte puhkpilliorkester,
kellega koos lõppkontserdil
esineti.
Esimese päeva õhtupoolikul
oli igal kooril võimalik soovi
korral iseseisvalt üles astuda.
Toimusid kontserdid Raeküla
keskuses ja Pärnu Eliisabeti
kirikus, kus ka meie kodulinna
koor esines.
Peale pikka päeva täis har-

jutamist ja esinemisi korraldas
Ülejõe Gümnaasiumi õpilasomavalitsus osalejaile peo,
kus kõikide kooride esindajad
astusid üles varem ettevalmistatud playback show´ga Eesti
90. aastate hittidest.
Teise päeva hommik möödus samuti õhtuseks etteasteks
valmistudes. Festivali lõppkontsert toimus Pärnu kontserdimajas. Kontserdil kõlasid
festivalikoori esituses teiste
laulude hulgas eestlastele alati
olulised “Palve” ja “Laul Põhjamaast”, mis kontserdimaja
suurel laval tekitasid justkui
laulupeo tunde.
Esmakordselt ei toimunud
festivali raames konkurssi.
Osalejatel oli meeldivas keskkonnas võimalik saada veidi
aimu teiste kooride tegemistest ning mis kõige olulisem,
tunda kahe päeva jooksul rõõmu musitseerimisest toredate
inimeste seltskonnas.

Foto: ERAKOGU

Keila Kooli noortekoor Pärnus
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Kirjanduskuu Vikerkaare lasteaias
JUUNIKA TEESALU

KEILA LA VIKERKAAR ÕPETAJA

Vikerkaare lasteaias on saanud
tavaks, et märtsi kui teatri- ja
kirjanduskuu üritusi organiseerib lugemispesa töögrupp.
Lugemispesa on Eesti Lugemisühingu projekt, mille eesmärgiks on läbi mugava lugemiskeskkonna muuta raamatud ja
lugemistegevused lastele huvitavaks.
12. märtsil toimus lasteaias
neljas traditsiooniline luulehommik. Lapsed olid koos
vanematega otsinud kodus sobiva luuletuse, seekord kevadise, selle selgeks õppinud ning
paberile kujundatud luuletuse
lasteaeda toonud. Hiljem selgus, et nii mõnigi laps oli tänu

vajadusele luuletust otsida
leidnud tee lasteraamatukokku. Igast rühmast esitasid 2-3
last õpitud luuletuse lasteaia
saalis teistele lastele ja kuulama tulnud külalistele. Luulehommikul tervitas lapsi meie
lasteaia lugemispesa maskott
Jutulind. Kokkukogutud luulelehtedest köitis iga rühm luuleraamatu, mis on vaatamiseks
lasteaia koridori näitusel.
23.-25. märtsini oli lastel
hea võimalus lasteaia Jutulinnu teatritoas kuulata õpetajate esituses muinasjutte. Kui
eelmisel aastal jutustati eesti
muinasjutte, siis sel aastal
said lapsed tutvust teha vene
muinasjuttudega. Lisaks käsitleti sama teemat kahe nädala
jooksul rühmades. Teema lõp-

pedes oli laste käe läbi valminud piltidest lasteaias üleval
kunstinäitus. Piltidest köideti
kokku raamat „Vene muinasjutud“, milles on 12 muinasjuttu, igast rühmast üks muinasjutupilt.
Vikerkaare lasteaial on tihe

koostöö
Keila lasteraamatukoguga. Raamatukogus
on
üleval
olnud mitmeid näitusi
meie
lasteaia laste töödest,
raamatukoguhoidjad
on käinud
lasteaias
luulehommikutel,
lastele muinasjutte lugemas
ja läbi viinud koolituse. 29.
märtsist 8. aprillini saab raamatukogus vaadata Vikerkaare
lasteaias valminud laste luuleja muinasjuturaamatuid.
Seoses lugemisaastaga ole-

me 9. aprilliks lasteaeda külla
kutsunud Tallinna Keskraamatukogu bussi Katariina Jee, kus
lapsed saavad tutvuda ratastel
raamatukoguga ning vaadata
nukuteatrit. Lisaks Vikerkaare
lasteaia lastele on võimalus
bussiga tutvuda Miki ja Sipsiku lasteaia vanemate rühmade
lastel ja algklasside õpilastel.
Samal päeval toimub Vikerkaare lasteaias koolitus lugemispesadest, kus lisaks raamatukogubussi külastamisele
räägitakse lugemispesa loomisest ja projektiga ühinemisest,
käsitsivalmistatud raamatute
tegemisest ja köitmisest ning
valmistatakse koos paberit.
Koolitusele on oodatud õpetajad Keila ja Keila lähiümbruse
lasteaedadest.
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Heategevuslik playback show vol 2
anni härma

Mäletate veel eelmisel kevadel
toimunud Keila noorte heategevuslikku playback showd,
mis toimus Viimsi koolis?
Lava oli täis andekaid noori
lauljaid ja tantsijaid. Üritus
oli väga edukas – liikumispuudega laste suvelaagreid toetati
ligi 10 000 krooniga.
Mõte sai alguse 2008 aastal, kui Keila Kooli abituriendid korraldasid traditsioonilist Rockipidu. Tegemist on
üritusega, kus lavale astuvad
esinejad,
kes jäljendavad
staare, tantsides ja lauldes

väljavalitud muusikavideoid.
2009. aasta märtsis palus heategevusorganisatsioon Ladies
Circle Estonia meil sama kava
esitada uues Viimsi koolimajas. Nüüd on showst aasta
möödas ja noortele anti uus
võimalus ennast proovile
panna. Aastal 2010 on kogunenud üle 40 aktiivse Keila noore, kes on koostanud
täiesti uudse kava, seda kõike oma vabast ajast ja vabast
tahtest. Kogu projekti käigus
suureneb tegijate lavaline
kogemus ning julgus esineda
suure publiku ees. Show jaoks
tehakse endale ise kostüümid. Tulemuseks on kindlasti

suurejooneline üritus, kuhu
kõik on kutsutud. Arutelud ja
proovid käivad juba hoogsalt.
Playback show vol 2 toimub
11. aprillil kell 19.00 Viimsi
koolis. Teemaks on Televisioon. Lavale astuvad maailma üks šokeerivamaid naisartiste, mitu kuulsat filmistaari,
Kreeka eurovisioonikuulsus,
parimad Eesti artistid ning
kõigele lisaks veel üllatusesineja! Kohapeal läheb piletiostjate vahel loosi mitmeid
auhindu. Sellel aastal läheb
tulu Arengu Keskus Avituse
emade koolitusrühma toetuseks. Tule, toeta abivajajaid ja
naudi meeleolukat õhtut.

Keila abiturientide Rokipeo kava tuleb
taasesitusele Viimsis

Foto: ERAKOGU
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Lühidalt
Keila muusikakooli õpilased üleriigilistel konkurssidel edukad
Keila muusikakooli õpilased
osalesid märtsi lõpul mitmel
üleriigilisel konkursil, kus saavutati väga häid kohti.
Üleriigilisel löökpillide konkursil Raplas saavutas 9-11aastaste vanusegrupis II koha Joonas Teppo ja 15-19aastaste seas
III koha Karl Arro. Mõlemaid juhendab õpetaja Enn Tammik.
Nõmme Muusikakoolis toimunud üleriigilise viiuliõpilaste
konkursi lõppvoorus “Parim
noor instrumentalist 2010” saavutasid II koha õpetaja Leena
Laasi õpilased Ergo Haavasalu
(kuni 10aastaste seas) ja Merily
Leotoots (15 – 19aastaste seas).
Nooremas vanusegrupis esines
veel edukalt Simone Minn õpetaja Hele Eiseli juhendamisel.
Üleriigilise kitarriõpilaste konkursi lõppvoorus esines Keila
Muusikakoolist edukalt Mikk –
Marten Arvisto õpetaja Lembit
Sepa juhendamisel.
Kandleõpilaste üleriigilises
mõõduvõtmises saavutas I
koha Roland Tamkivi. Edukalt
esinesid veel Kadi Karro ja
Lenne Grettel Leitmaa. Kandleõpilasi juhendab õpetaja Pille
Karras.

Keila pikamaasari kutsub
ujuma
Aprilli igal kolmapäeval kella
18.00 – 19.00 toimuvad tervisekeskuses Keila pikamaasarja
ujumisetapid. Võistlusel võivad
osaleda igas vanuses soovijad
ja pikamaasarja esimesel etapil - suusavõistlusel - osalemine
ei ole kohustuslik. Kuni 10aastased lapsed peavad ujuma 25m.
Mehed ja meesveteranide ujumisdistants on 300m ja ülejäänutel tuleb vees läbida 150m.
Registreerida
võistlusele
saab aadressil skvask@hot.ee
või telefonil 53490341. Eelregistreerunutel on osalustasuks
ujula pileti hind. Kohapeal registreerujatel tuleb tasuda lisaks ujulapääsele 50.-.
Keila pikamaasari koosneb
viiest erinevast võistlusest. Toimunud on sarja esimene etapp
– suusatamine. Peale ujumisetappe on tulemas veel jooksmine, rulluisutamine/rullsuusatamine ja jalgrattasõit.
Täpsemalt Keila pikamaasarja kohta saab lugeda aadressilt
www.spordiklubivask.
weebly.com.
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Roman Baskini armukomöödia
“Intiimsed tehingud”
INTIIMSED TEHINGUD

8. aprillil etendab
projektiteater MTÜ
Kell Kümme Keila
kultuurikeskuses
Alan Ayckbourni
komöödialavastust
„Intiimsed tehingud“.
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kadi kroon
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KROON@KEILA.EE

Komöödiakirjanik Alan Ayckborni on nimetatud üheks
maailma kõige mängitavamaks
autoriks. Etenduse lavastaja ja
näitleja Roman Baskini sõnul
peetakse Alan Ayckborni kaasaja kuulsaimaks ja populaarseimaks ning arvatavasti ka
enimmängitud komöödiakirjanikuks. Roman Baskin: „Ta
on kirjutanud hulgaliselt raamatuid komöödiažanri kaitseks ja ülistuseks ning on juba
aastakümneid lavastanud oma
komöödiaid talle kuuluvas
väiketeatris Londoni lähistel.
Sealsamas korraldab ta ka lugematuid õpikodasid (workshoppe), jagades sadade kuulajatega oma imelise huumoriga
pikitud koomilist maailma- ja
inimesetaju.“ Alan Ayckborni
lemmikteema on abielu ja armastusega seotud probleemid
ning igavesed mehe-naise vahekorrad.
„Intiimsed tehingud“ kä-
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foto: erakogu

sitleb igaihaljast armastuse
kolmnurka, mis iialgi ei lase
inimestel rahul olla ja mis kõrvaltvaataja jaoks on alati piisavalt naljakas ja pisut ka kurb
– nagu elu ise.
MTÜ Kell Kümme mängukavas on lisaks etendusele
„Intiimsed tehingud“ samalt
autorilt veel lavastused „Aiapidu“ ja „Täiskuu“. „Aiapidu“ mängiti möödunud suvel
Ohtu mõisapargis ja Roman
Baskini sõnul jätkatakse etenduse mängimist ka sel suvel.
Roman Baskin usub, et MTÜ
Kell Kümme mängukavas olevad „Aiapidu“ , „Intiimsed tehingud“ ja „Täiskuu“ kuuluvad
autori näidendite paremikku.
Keilas on MTÜ Kell Kümme
käinud etendustega „Orkestriproov“ ja „Südamete murdumise maja“. Kuigi „Orkestriproov“ mängititi lavastusele

mitte sobivas kohas – spordisaalis, ei oska Roman Baskin
Keila publiku kohta ühtegi
halba sõna öelda.
Lühidalt etenduses. Kooli
aednikule oli direktoriproua
alati võluv ja ahvatlev tundunud ning ühel päeval otsustas
ta oma õnne proovida. Muidugi polnud tal aimugi, kui ohtlikuks võivad asjad areneda ja
mis võib juhtuda tema üliõrna
tundeeluga. Ja seda, kui keeruliseks osutuvad ühe abielunaise valikud, peab tõepoolest
oma silmaga nägema.
Autor: Alan Ayckbourn
Lavastaja: Roman Baskin.
Kunstnik: Ann Lumiste
Peaosades: Epp Eespäev ja
Roman Baskin
Etendus toimub 8. aprllil Keila
kultuurikeskuses.

teater

Ülestõusmispüha muusika
Keila Uusapostliku kirikus
8. aprillil etendab projektiteatri MTÜ Kell
Kümme Keila kultuurikeskuses Alan Ayckbourni komöödialavastust „Intiimsed
tehingud“.
valeri petrov

ORTHODOX SINGERSI KUNSTILINE JUHT

Pühapäeval, 11. aprillil kell
12.00 esineb Keila uusapostlikus kirikus vokaalansambel Orthodox
Singers Valeri Petrovi juhatamisel, kelle
esituses saab kuulata haruldast õigeusu
ül e s t õ u s m i s p ü h a
muusikat.
Kristlikku ülestõusmispüha
tähistatakse kevadel
liikuva pühana, mille aeg muutub vastavalt kuupäikese kalendrile. Sel aastal
langevad
ülestõusmispühad
nii ida kui lääne kalendri järgi samale kuupäevale, mida
juhtub väga harva. Selles nähakse sümboolset tähendust

kõigi konfessioonide kristlaste
jaoks. Kindlasti on see helge
püha väärt, et peale munade
värvimise ja liha võtmise ning
40päevase paastu tähistada

foto: erakogu

seda ka kaunist muusikat esitades ja kuulates.
Kontserdil esitatakse parimaid varajase liturgilise muusika teoseid, mida kasutatakse
ülestõusmispüha jumalateenistustel Venemaal, Serbias

ja Kreekas. Kõlab ka nüüdisaegne õigeusu autorimuusika,
millest mõned teosed tulevad
esitusele esmakordselt.
Orthodox Singers on Eesti
kultuurimaastikul unikaalne
nähtus, olles ainus professionaalne õigeusu muusikat esitav kollektiiv. Ansamblile on
omane vene kõla, kuid kaasaegne läänelik interpretatsiooni- ja stiilitaju, samuti tugev
teatraalsus sakraalatmosfääri
loomisel. Orthodox Singersit
iseloomustab nn lendav pianissimo ning süvenemine igasse lauldud pühakirjasõnasse.
Pidevalt võtakse osa üle
maailma toimuvatest rahvusvahelistest
muusikafestivalidest. Viimastel aastatel on
osaletud Chelsea Festivalil
Londonis, Bach’i festivalil
New Yorgis ning Valeri Gergievi korraldatud Moskva Rahvusvahelisel Ülestõusmispüha
Festivalil.
Kontserdile sissepääs on
tasuta. www.orthodoxsingers.
com

SPORT
Viimase lume
võistluse võitis
Peep Koidu
Laupäeval toimunud viimase lume võistlus lõpetas
Keila suusahooaja. Raskel
suusarajal pidid naised ja
noored läbima 30km ja mehed 50km.
Lühema distantsi stardis
oli 12 suusatajat, kellest esimesena ületas finišijoone
Cristian Anton Sauelt. Naistest oli parim Marika Tamm
Keilast. Mehi oli stardis
oluliselt rohkem – 41. Pika
distantsi läbimine 5km ringil osutus jõukohaseks 26
mehele. Enne võistlust oli
sadanud vihma, mis muutis
lume raskeks ja libisemise

sport

Parima asetusega läheb
korvpalli meistrivõistluste
finaali Juurviljapõrgu
kadi kroon

KROON@KEILA.EE

Pühapäeval toimusid Keila
korvpalli
meistrivõistluste
viimased
alagrupimängud.
Parimana liigub play–off mängudesse ainsana kõik mängud
võitnud eelmise hooaja Keila
teine meeskond Juurviljapõrgu. Juurviljapõrguga hakkab
esikoha eest võitlema 9 punkti
kogunud TTÜ Kolledž. Pronksmedaliheitluses kohtuvad Saue
ja Securitase meeskonnad.
Finaalmängud toimuvad 3.
Keilameistrivõistlusedkorvpallis2010
aprillil Keila tervisekeskuses.
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vaevaliseks, kuid võistlejaid
see ei heidutanud. Olulisemaks peeti võitu enda, mitte
konkurendi üle, mis tõi rajale tõelise maratoniõhkkonna. Meestest sai ülekaaluka
võidu Peep Koidu, järgnesid
Oleg Kovaljov ja Stanislav
Zelentsov. Oma võistlusklasside parimad olid veel Marliis Odamus, Terje Odamus,
Marje Viirmann, Aleksander
Tishchenkov, Cristian Anton,
Marika Tamm, Peep Koidu
ja Stanislav Zelentsov.
Maratoniga lõppesid Keila suusapäevad 2010. Kokku
osales suusapäevadel 260
sportlast Keilast, Sauelt, Sakust , Vaimõisast, Padiselt,
Tallinnast, Harku vallast,

Saue vallast, Keila vallast,
Kehrast, Paldiskist, Pärnust,
Haapsalust, Ämarist, Vasalemmast, Antslast. Meeldivalt palju, lausa 43, oli alla
10aastaseid lapsi.
Suured tänud ka toetajatele ja abistajatele! Järgmisena korraldab spordiklubi
Vask Keila pikamaasarja II
etapi, milleks on ujumiskolmapäevakud Keila Tervisekeskuses. Info www.spordiklubivask.weebly.com .

Kell 11.00 jagavad Harju Elekter ja Padise omavahel 5.-6.
koha. Kell 13.30 algab võistlus
pronksile ja kell 15.20 alustatakse mängimist meistritiitlile.
Mängude vahepeal toimuvad
kolmepunktiviskevõistlused.
Viimasel kahel aastal on
Keila meistriks tulnud sel
aastal mitte osalev meeskond
Glamox. Keila meistrivõistlust korvpallis toetavad Keila
linnavalitsus, Securitas, Keila
Rattapood, Glamox, Ilu- ja lõõgastuskeskus Püramiid.
Info korraldaja kodulehelt
www.liikumisroom.ee

75:57
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51:45

45:51
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57:75

__1__
50:100
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Keila ööorienteerumisel
osales rekordarv inimesi
tiina sinijärv

KEILA AVATUD NOORTEKESKUS

Juba kolmandat aastat käidi
koolivaheajal hilisõhtul looduses kevadet otsimas. Ettevõtmise algataja ja orienteerumise peakorraldaja on kõik
aastad olnud Urmas Veersalu.
24. märtsi hilisõhtul läks
Tankimäe ja Mudaaugu piirkonnas orienteerumisrajale
29 võistkonda, kokku 232
jalga ehk 110 inimest ja 3
koera. Koos korraldajate ja
noorte saatjatega osales selle
aasta Keila O-öö 3-l ligi 150
inimest. Võistlejaid oli lisaks
kohalikele tulnud ka Koselt,
Kuusalust, Kiilist, Sauelt,
Turbast, Haibast ja Laagrist.
Võistlejad pidid leidma
üles 20 kontrollpunkti, millest viies tuli täita ülesanne.
Raja läbimise tegi raskeks
paks lumi ja kõik kontrollpunktid suutsid läbida vaid
keilakad Meelis ja Heiki
Pajuste ning Tõnu Arvisto meeskonnast HP- Sport
Team. Kõikide kontrollpunktide läbimine ja sealsete ülesannete edukas lahendamine
tõi HP – Sport Teamile esikoha. Teise koha saavutas Kose
noortekeskuse võistkond, kes
täiesti tundmatus keskkonnas säilitas kogu orienteerumise vältel rõõmsa meele.

Kolmanda koha sai „Teeme
koos“ Keilast, kuhu kuulusid
Egon ja Tiia Mõek ning Eve
Uibouppin. Tublid tulemused
kontrollpunktide
läbimisel
said veel võistkonnad James,
Oravad, Muusikakooli kunnid, Eriti rohelised, Kelluke,
Palvere noortekeskus ja Turba
noorkotkad. Kontrollpunktides ülesannete täitmises
tuleb esile tõsta G4S Noorteklubi, kes sai kõige paremini
hakkama puude lugemisega,
Laagri ja Turba noorkotkad
olid kõige täpsemad õhupüssi laskmises, asimuudi määramises oli parim võistkond
Võitjad, viktoriinis olid võrdselt head HP - Sport Team,
James ja Noorteaktiiv ning
meeskondlikus jalgpalliharjutuses võidutsesid Oravad, HP
Sport Team ja Kelluke.
Loodame väga, et vaatamata raskele ja väsitavale rajale
oli võitmisest olulisem rõõm
ja rahulolu teistmoodi ning
põnevamalt veedetud kevadisest hilisõhtust.
Supi ja sooja tee eest täname Keila Lions klubi. Auhinnad andsid Branta Kantseleikaubad, Keila Tervisekeskus,
Keila linnavalitsus ja G4S
Noorteklubi. Suured tänud
orienteerumisklubile, Kaitseliidule, SOS Lastekülale ja
Noorteaktiivile, kes sisustasid viis kontrollpunkti.
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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
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
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
“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 KULTUURIAKADEEMIA 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
“HILINENUD PULMAÖÖ” VANA-BASKINI TEATER
28.mai kell 19:00 Pilet: 150.- /
125.-.
Piletite eelmüük ja broneerimine alates 12.aprill.
Keila kultuurikeskus

kontsert
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
Play-off mängud
3.aprill kell 11:00 - 17:00
Keila tervisekeskus
www.liikumisroom.ee
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
NINELL KOIDU LUULETUND
6.aprillil kell 15.00
Keila Sotsiaalkeskuses
“AVASTA KRISTLUS” KRISTLIKKE PÕHITÕDESID
TUTVUSTAV KURSUS
9. märts – 20. aprill kell 18:30
- 19:30
Lähem info: www.soovinmuutuda.ee
Keila kultuurikeskus
ISADE-LASTE MÜRAMISKLUBI
6. aprillil kl 18.00 – 20.00
Tasuta mängimisvõimalus
kõikidele isadele ja lastele!

7

Palju õnne!

Hiirekese Mängutoas

Sündinud

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

17.03.2010 Merili Ritari
24.03.2010 Rebeka Üksvärav
25.03.2010 Eleri Hansson

kogudus
Mälestame head naabrit

Suure Neljapäeva jumalateenistus armulauaga
1.aprill kell 18.00
Keila Miikaeli kirik
Suure Reede liturgiline
jumalateenistus
2. aprill kell 11.00
Laulab koguduse segakoor
Miikael
Keila Miikaeli kirik
Ülestõusmispüha jumalateenistus armulauaga
4. aprill kell 11.00
Laulab koguduse seeniorite
segakoor. Jumalateenistuse
järel kohvilaud kirikus.
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
Pühapäevakool
Igal pühapäeval kell 13.00
Koguduse majas
Paldiski mnt 2
Adventkoguduse jumalateenistus
Iga pühapäev kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse piiblitund
Iga pühapäev kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5
Keila baptisikoguduse jumalateenistused
Suur reede 2. aprill kell 11.00
Ülestõusmispüha, 4. aprill kell
11.00
Haapsalu mnt 10

Keila Avatud Noortekeskus kutsub 15 -26 aastaseid noori koolitusele

ÜRITUSE ORGANISEERIMINE
17. aprill kell 11.00-15.30
Keila Avatud Noortekeskuses, Paldiski mnt 28F

Koolituse korraldab MTÜ Kultuuriguru
Vaata täpsemat ajakava: www.keilanoortekeskus.ee
või www.kultuuriguru.ee. Info ja registreerimine
(kuni 13.aprillini): Tel. 5221163
maret@kultuuriguru.ee
Kohtade arv on piiratud! Koolitus on TASUTA!

Endel Veskit
Avaldame kaastunnet abikaasa
Urvele ja lastele perekondadega

Siiras kaastunne Urve Veskile
abikaasa

Avaldame kaastunnet
Neemele perega seoses

Endel Veski

ISA

surmaga

lahkumise puhul.

Perekonnad: Aalistu, Nilk,
Jundas, Igel, Kobrusepp

Naabrid Tähe 32A

Igale asjale on määratud aeg,
aeg sündida ja aeg surra...
Keila I Keskkooli 24.lend leinab

Arvin
Kohari`t

Kaaslased Keila tsikliklubist

Südamlik kaastunne
Kallele perega

Avaldame sügavat kaastunnet
Aivile kalli isa

ÄIA

Heinrich Viik
surma puhul.

surma puhul
OÜ Viigardi

ja avaldab kaastunnet
lähedastele

Endised töökaaslased
Keila Perearstikeskusest

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

müük
Küttepuude müük: Saetud ,lõhutud toores hall lepp 410 eek/
ruum; sanglepp 440 eek/ruum
ja metsakuiv okaspuu 450 eek/
ruum. Kuiv lepp ja kask alates 27
eek/40l võrk. Tel. 5033119 (tellimine E-R 09:00-17:00) E-mail:
ruumimeeter3@hot.ee.
Müüme aastaringselt lõhutud ja sobivas mõõdus küttepuid, koos kohaletoomisega. Tel:
56464334.
Kennelis Skylit müüa 1 isane
ja 2 emast tiibeti mastiﬁ kutsikat.
Vanemad suured, jõulised, head
valvekoerad. Värvus must kuld-

sega. Loovutamine kiibistatult ja
vaktsineeritult koos EKL tõutunnistuse ja EU lemmikloomapassiga. Telefon 5287714; 6780899
või kirjutage kennelskylit@gmail.
com
Müüa saunavihad 15kr tk. Tel.
55669790.

Teenus
Liivapritsitööd, asukoht Keila.
Tel. 56479947
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
Vanametalli ost, vajadusel lõikamine, konteinerid ja transpordi
teenus. Hinnad on kevadiselt kõrged. Asume Tutermaal OÜ Metanex tel. 6782055.

TÖÖ
Vajame hooldajat eakale naisterahvale
nädalavahetusteks
ööpäevaringselt. Info telefonil
5278448.

muu
AS KeVa autokoolis algavad 19.
aprillil B-, C- ja CE- kat. kursused.
Hinnad soodsad. Info kodulehel
www.keva.ee. Reg. tel. 6791473,
6791474.

Pensionäridele
18. juulil ja 25. juulil toimub (Alatskivi lossis) Vanemuise etenduse
“Vihurimäe” ühiskülastus. Etenduse peaosas Marko Matvere.
Varahommikul väljasõit Tartumaale Juhan Liivi muuseumi.
Lõunasöök Alatskivil, lossi ja pargi ekskursioon.
Kell 15.00 pargis etendus ja kell 18.00 tagasisõit koju.
Tasu 550 krooni – teatripilet 200.-, lõunasöök 100.- ja transpordikulu 250.-.
Registreerida Keila kultuurikeskuse riietehoius
7. ja 8. aprillil kell 15.00 – 19.00.
PÜ juhatus
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Reklaam
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2.- 9. aprillini Lisell
riidepoes kogu kaup

10% soodsam!
Oled oodatud Liselli Haapsalu mnt. 31a, Keilas.
Vaata ka meie
värsket veebipoodi:

www.lisell.ee

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

KAUPLUSE
VÄLJAPANEK
ON UUENENUD!

HINNAD

-50%

KUNI

Aprillis

tellimusköögid
-15% soodsamad
Keilas, Haapsalu mnt.57D
www.viigardi.com
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1

1

3

5

2

1
2

3

Elektripaigaldise
projekteerimine ja
projektipõhised
elektrimontaažtööd,
energiaalased
konsultatsioonid.

4
3

Täpsem info

:

www.vexer.ee
telefon: 6 749 975

KAJA Koolitus Autokool
Alustame taas 6. aprillil!

BEEBIDE VÕIMLEMINE

Teisipäeviti kell 12.00
Esimene tund on kõigile TASUTA!
5 x kaart 375.- (kehtib 2 kuud, sisaldab ujula külastust)
Broneeri koht tel. 6737637 või tervisekeskus@keila.ee
*
Laupäeval, 10.aprillil kella 12-14

PILATESE TREENINGSÜSTEEMI
ÕPITUBA!
Treener Kaia Heinlehe juhendamisel
Tund sobib nii meestele kui naistele!
Hind 100.mitmekorrakaardi omanikule, püsikliendile 50.püsikorralduskliendile tasuta!
Broneeri koht telefonil 6 737 637
*
Sellel laupäeval, 03.04 kell 11.00

BodyJam!

Treener Kaia Heinleht

AS Harju KEK pakub soodsalt
rendile tootmis-, lao- ja
kontoripindasid.
Info Paldiski mnt. 21, Keila ,
kontakttelefon 5046 580
e-post: h.kek@harjukek.ee

Armsad kliendid!
Aprillis Teile iga teine teenus

– 15% soodsamalt
* maniküür + pediküür 350.* ultraheli näohooldus 380.* klassikalise massaaži pakett
5 x 60 min 1000.* 04. aprillil alustab uuesti
hommikujooga
* hommikused trennid –
tule sõbraga, hind 2-le 100.* 10. aprillil avame lastetoa
Veel palju pakkumisi www.pyramiid.eu
E-R 10.00-20.00 L,P 10.00-19.00
Keskväljak 10, Keila
tel. 5 262 839

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)
Keilas,
Keskväljak 5

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

Müüakse avalikul kordusenampakkumisel korteriomandi (registriossa
nr 6965302), mis asub Keila linn, Pae tn 4, korter nr 20 (ühetoaline),
mille üldpind on 33,0 m2.
Korteriomandi alghind enampakkumisel on 250 000,00 krooni.
Enampakkumine toimub 20.04.2010.a. kell 14:00 kohtutäitur
Urmas Tärno büroos, aadressil Kaupmehe 14-41, Tallinn.
Enampakkumises osalemiseks tuleb hiljemalt enne enampakkumise
algust esitada kohtutäiturile kirjalik hinnapakkumine, milles peab
olema märgitud:
pakkuja nimi ja esindamise korral lisada volitust tõendav
dokument, aadress, kontakttelefoni number, arvelduskonto
number, ostetava kinnisasja registriosa number ja asukoht, selgelt
ja üheselt arusaadavalt tehtud pakkumise hind numbrites ja
sõnadega ning allkirjastatult.
Kirjalikud pakkumised peavad olema postitatud kohtutäiturile tähitult
hiljemalt 19.04.2010. kinnises ümbrikus märkega "Toomas Lõmps kordusenampakkumine, Pae 4-20 Keila”.
Enne enampakkumise algust peab tasuma tagatisraha 10% alghinnast
kohtutäitur Urmas Tärno ametialasele a/a 221016591803 Swedbank.
Ostja peab pärast enampakkumise lõppemist koheselt tasuma 1/10
ostuhinnast ja ülejäänud ostuhinna 15 päeva jooksul.
Kinnisasjaga tutvumiseks eelnev kokkulepe kohtutäituriga.
Täiendav Info kohtutäitur Urmas Tärno büroos, tel 683 5500,
e-mail: urmas.tarno@taitur.just.ee ja Ametlikes Teadaannetes:
http://www.ametlikudteadaanded.ee/index.php?act=1

