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Vesi teeb liiga
Pikk ja lumerohke talv on möödas ning
rohke lumega seotud hädad samuti.
Möödunud nädalal jõudis kohale aga
järgmine probleem, üleliigne pinnasevesi. Suur osa Keilast - eeskätt madalamal
asuv Lõuna-Keila – kannatab kinnistuid
uputava ning keldritesse tungiva lumesulavee all.
Kuna liigvee all kannatab kogu
piirkond, ei aita majaomanikku vee keldrist tänavale pumpamine, kuna majja valgub uus
vesi.
Veehäda lahendamiseks on
paljud Lõuna-Keila elanikud
pumbanud keldrist vee linna
reoveekanalisatsiooni. Sellega

noored

ohustavad nad aga kogu linna
kanalisatsioonisüsteemi.
Reovee ärajuhtimine on häiritud
Vee rohkusest tulenevalt oli
nädalavahetusel tõsiselt häiritud kogu Keila linna ühiskanalisatsiooni töö. Veetase süs-

teemis tõusis 2,5 – 3 meetrit
avariitasapinnast kõrgemale
ning oli kohati maapinna tasapinnas. See tähendab, et
reovesi ei voolanud enam ära
tavapärasel moel ning ajas mõnes paigas nii kaevudest kui
esimese korruse äravooludest
üles. Reoveeuputus ähvardas
paljusid madalamate piirkondade elanikke. Ohus oli ka linna reoveepuhasti töö. Selleks,
et alandada veetaset kanalisatsioonisüsteemis, pumpas AS
Keila Vesi mitmel päeval lumesulaveega lahjendunud reovett
otse Keila jõkke. Liigvee äravedu toimub ka paakautodega.
Jätkub lk 3.
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lk 6

Keila korvpallimeister on
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Nädal Lõppes, teine algas

Guugelda või
saada meil

Internet on omandanud meie igapäevaelus sellise tähtsuse, mida on raske üle hinnata. Viide sellele on ka tänane
Keila Leht – juttu on nii sotsiaalvõrgustikele pühendatud
seminarist Keila linnavalitsuses kui internetiturvalisusest
ning levivatest petuskeemidest.
Enamasti muudab internet meie elu lihtsamaks. Kui
parasjagu on kiire ja ei jõua telefonitsi pikalt rääkida, siis
sobib vastuseks: „Saada mulle meil, ma vastan õhtul.“ Kui
keegi küsib Saarepeedi vallavanema nime, siis saab abi
aadressilt www.google.com või saab vastata: „Guugelda
ise.“ Tuntud IT-guru Linnar Viik rääkis tänasel seminaril
sellest, kuidas ta otsis mulda. Kust siis veel, kui mitte internetist.
Vahel muudab internet ja e-kirjad meie elu ka raskemaks. Kui ikka oled harjunud, et saadad e-kirja ja saad
poole tunni jooksul vastuse või saad info paari sekundi
jooksul kätte, siis on üsna halvav, kui keegi äkki ei vasta,
tahab paberkirja või ei oma ligipääsu internetile. Oleme sõltuvad.
Kasutajaid on samuti mitmesuguseid.
Linnar Viik ja Henrik Roonemaa rääkisid tänasel seminaril uuest põlvkonnast, kes mitte ei käi internetis,
vaid on internetis. On ka vahepealne põlvkond, kes käib internetis
pidevalt ja giidita. Ja on varasem
põlvkond, kes käib vahel internetis. Nii
ongi ning seda tuleb arvestada.

Doris matteus
leht@keila.ee

kasulik

Ettevaatust, Internet
Kindlasti pead Sa
end teadlikuks Interneti kasutajaks
ning sageli tundub,
et Internetis levivad
pettused ja petuskeemid on vaid
kergeusklike jaoks.
Ometi langeb iga
päev Interneti teel
levivate pettuste
ohvriks mitmeid
inimesi.
Enimlevinud internetipettused
Internetioksjonid. Läbi internetioksjonite
pakutakse
kaupu reeglina müüa ettemaksu nõudega. Paraku toimub
kõige rohkem internetipettuseid just oksjonite vahendusel, sest „müüjad“ koos rahaga
kaovad jäljetult, jättes tellitud
kauba ostjale saatmata.
Tulevikku ennustavad kirjad. Olge ettevaatlikud kirjadega selgeltnägijatelt või ennustajatelt, kes tasu eest
lubavad muuta teie elu ning
ennustada tulevikku.
Püramiidskeemid. Üheks sagedamini levivaks pettuse liigiks on püramiidskeemid,
milles lubatakse kerget ja kiiret raha või tasuta kingitusi.
Püramiidskeemis ei saada tulu
mitte toote või teenuse müügist, vaid uute liikmete hankimisest. Jäetakse mulje, et uusi
liikmeid saab ja tulebki leida
lõputult, tegelikkuses aga
hajuvad püramiidskeemid mingi aja

möödudes ning alumistel tasemetel olijad jäävad ilma nii
oma sissemaksust kui ka lubatud teenistusest.
Loteriid. Ei leidu vist inimest,
kelle E-postkasti ei laekuks
teateid loteriivõidust, mis
neid on tabanud, ilma et nad
oleks teadlikult antud loteriis
osalenud.
Raha ülekande palved ja
laenupakkumised. Teie Epostkasti võib tulla kiri, milles
palutakse suure vaevatasu
eest teie abi välismaa pangakontolt raha kättesaamiseks.
Edastatud andmeid võidakse
aga kasutada teie arve tühjendamiseks.
Pärandi avanemine. Erinevate toimunud katastroofide
valguses levitatakse Internetis
väga aktiivselt petuskeemi,
mis teatab pärandi avanemisest.
Katteta kaardid. Ettevaatlik
tasub olla müügiks pakutavate
krediitkaartide või meeletuid
soodustusi sisaldavate kaartidega. Kahjuks sellised kaardid tavaliselt tellijani
ei jõua või ei ole
selliseid kaarte
võimalik mitte kuskil kasutada.

„Tööta kodus“ skeemid. Sageli pakutakse Internetis võimalust teenida kodus töötades
suuri summasid. Tööpakkumisi, kus küsitakse teiepoolset ettemaksu, tasuks vältida.
Tutvumine interneti teel.
Tutvumiskuulutuse
kaudu
saadud välismaal elav sõber
võib peale mitmekuist suhtlust soovida teile Eestisse külla tulla, paludes laenata lennukipileti jaoks raha. Peale
raha kandmist tema pangakontole, ei pruugi te oma
uuest tuttavast enam kunagi
kuulda.
Imelised investeerimisvõimalused. Imeliste investeerimisvõimalustega tuleb olla
ettevaatlik – sageli ei vasta
jutt toodete väärtusest tõele
ning tehtud investeering osutub kasutuks, sest tooteid ei
ole võimalik edasi müüa.
Võluväega
tervisetooted.
Kuulutused südametunnistuseta meditsiinitoodete müüjatelt lubavad tavaliselt „imesid“.

kasulik

Kuidas vältida
pettasaamist?
Alati tasub meeles pidada,
et motiveerimatult suuri ja
soodsaid lisateenimisvõimalusi pakkuvad ettevõtted
ei tegele kunagi heategevusega.
Hoolikas ning teadlik isikuandmetega ümber käimine
aitab petta saamist vältida.
Jälgige, milleks internetis
teie andmeid küsitakse.
Nime, elukoha, isikukoodi
ja pangaarvet puudutavate andmete küsimise ning
muul viisil isiku tuvastamise eesmärk võib olla
pahatahtlik ning lõppeda
identiteedivargusega (teie
isikuandmeid
kasutavad
petised tulevikus teie nimel
tehingute
sõlmimiseks).
Krediitkaardi numbri küsimine on õigustatud vaid
juhul, kui soovite kauba või
teenuse eest maksta.
Pakkumiste näol, milles esialgu nõutakse tarbijapoolset investeeringut, on tõenäoliselt tegemist pettuse
ning katteta lubadustega.
Krediitkaardi info sisestamisel peab lehe allservas olema tabaluku kujutis ja aadressi algusele lisandunud
https://, mis näitab turvalist
salastatud andmesideühendust. Ärge kunagi saatke
E-postiga krediitkaardi andmeid oma makse „kinnituseks“.
Allikas: www.consumer.ee
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Keskväljaku haljasalal sirguvad esimesed
krookused

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

Linnavalitsus väljastas loa Linnamäe tee 6f
asuva ehitise täielikuks lammutamiseks. Lammutustööd
algavad tõenäoliselt järgmisel nädalal.
vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Kolmapäeval korraldas Keila linnavalitsus
omavalitsusjuhtidele ja infotöötajatele kokkusaamise, kus
kõneleti suhtlusportaalidest ja nende võimalustest kohalike omavalitsuste töös. Pildil Linnar Viik
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

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

Süsteemi tööd
halvavalt kõrge
veetaseme reovee
kanalisatsioonisüsteemis põhjustasid
inimesed ise, kui
pumpasid keldritesse valgunud vee
linna reoveekanalisatsioonisüsteemi.
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Kuna kanalisatsioon ei ole taolise veehulga vastuvõtmiseks
mõeldud, satub ohtu nii reovee
kanalisatsioonisüsteem
kui reoveepuhasti. AS Keila
Vesi juhataja Veiko Kaufmann:
„Kuna Keila lõunarajoon asub
puhastusseadmest
allpool,
siis pumbatakse kogu sealne
reovesi puhastisse läbi pumpla. Kui tavaliselt pumpame
sealsest piirkonnast 150 m3
reovett ööpäevas, siis hetkel
on kasutusel kogu pumpade
töövõimsus - 2500 m3 ööpäevas. Seega on juba puhastisse
pumbatava reovee kogus enam
kui 16 korda tavapärasest suurem. Lisaks jõkke pumbatud
ning ära veetud vesi. Tegemist
on siiski reoveekanalisatsiooniga, mille ülesandeks ei
ole maapinna kuivendamine.
Pumplad on projekteeritud ka
vajaliku varuga – tavapärases
olukorras suudab kogu vee ära
pumbata üks pump, teine on

Lühidalt
(algus lk 1)

varus. Siiski ei suuda me ära
pumbata kogu lumesulavett,
mis ei peaks süsteemi üldse
sattuma. Kui pumbajaamad
lähevad rivist välja, tähendab
see uputust kogu piirkonnale.“
Liigvesi
reoveekanalisatsioonis seab ohtu linna puhastusseadme töö, läbi mille
võib tekkida veelgi suurem
reostuse oht Keila jõele. Veiko
Kaufmann on mures ka suurenevate kulude pärast: „Kõik
lisapumpamised toovad Keila
Veele kaasa lisakulutusi, mis
tänaseks on paisunud juba
üsna suureks.“
Pinnasevee juhtimine torustikku on keelatud
Veiko Kaufmann juhib inimeste tähelepanu sellele, et
liigvett ei tohi juhtida linna
reoveekanalisatsiooni. Lisaks
sellele, et nii seatakse ohtu
süsteemi toimimine, on tegemist ebaseadusliku tegevusega. Rikkumise avastamisel on
vee-ettevõttel õigus ühendus
süsteemiga ette hoiatamata
sulgeda.
Aktiivselt pumpavad vett
kanalisatsiooni Keila Vee hinnangul sadakond kinnistut.
On küll võimalik ja lubatud
vastavate kinnistute kanalisatsiooniühendus sulgeda, kuid
täna on seaduserikkumine
sedavõrd massiline, et sellega
ei jõua tegeleda. Veiko Kaufmann: „Kui seadust järgiksin,
peaksin sulgema ühendused,

Minu maja vahetus läheduses pumbati linna kanalisatsioonist solki sisaldavat vett
pargi alla ja jõkke. Mõistan,
et see solk on pinnaseveega
oluliselt lahjendatud, kuid
teatud reostus tekib siiski,
eriti kui lasta vesi pargi alla.
Kuigi mõistan, et normaalsel peremehel ei ole
lihtsalt võimalik toas istuda
ja teada, et keldris loksub
võib-olla meetri jagu vett, on
linna kanalisatsiooni lume
sulamise vee pumpamine
seadusevastane ja seda tuleb vastavate vahenditega
takistada.
Ma ei väida, et pole üldse
linna mure, kuhu inimene lumesulamise vee paneb. Aga
kui ehitada välja normidest
lähtuv sadevee kanalisatsioon, ei hõlma see ikkagi
neid veemasse, mis inimeste
keldritesse tungivad. Keldrid
on ju kohalikud mahutid igas
hoovis, kuhu vesi valgub rutem kui kanalisatsiooni. Ja

kui neid anumaid hakata
koheselt tühjaks pumpama,
peab isegi sadeveekanalisatsiooni olemasolul torud
tavapärasest poole jämedama läbimõõduga olema.
Oma keldrite hüdroisoleerimisega peavad inimesed ise toime tulema. Tõsi,
juba aastaid kasutuses olevatele majadele (enamus
keldritega maju on aastatest 1950-1980) väga hästi
toimiva
hüdroisolatsiooni
tegemine on ülimalt keeruline ja kallis töö.
Küll aga kutsun linnavalitsust üles arutama teemal,
mida saaks ette võtta, et sellist probleemi edaspidi vältida. Ilmselt ei ole kusagilt
võtta raha, et hakata kogu
hädasolevasse piirkonda sadevee kanalit ehitama. Tuleb
leida ajutised lahendused
uue SOS olukorra tekkimise
puhuks. Võibolla on võimalik
pumpla lähedalt vedada jõkke alaline toru ja teha kaev
pumpade paigaldamiseks
avariiolukorras.

Ümarlaua äärde tulid
pooled ühistud
kommentaar

Heiki Liivand, Eha
tänava elanik

Kolmapäeval enam kuiva jalaga jalakäijate sillast üle ei
pääsend

kommentaar
Andres Matteus, Linnuse tänava elanik

Koidu tänaval on garaazi sissesõidutee täitunud veega
kus pumpamine toimub, et
need pumpajad ei saaks ohustada teisi elanikke. Kuna probleem oli tavapärasest suurem
ja pumpajaid tavapärasest
rohkem, siis püüdsime muud
lahendused leida.“
Lihtsaid lahendusi ei ole
Nii Keila Vesi kui Keila linnavalitsus tõdevad, et probleem
on laiem ning kiiret ja lihtsat
lahendust sellele ei ole. Avariiolukord lahendati küll vee
pumpamisega Jõe pargi alla ja
jõkke, kuid sellega tekib omakorda oht keskkonnale.
Veiko Kaufmann rahustab:
„Tõsist reostust jõkke suunatud veest tekkima ei peaks.
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90 % sellest veest on pinnasevett. Lõhna tunda ei ole ja
ekskremente ei uju. Tegemist
on eeskätt visuaalse reostusega.“ Samuti lubab ta, et kõik
võimalikud jäägid koristatakse ära.
Keila abilinnapea Enno Fels
kinnitab, et linn on nii LõunaKeila elanike kui ASi Keila
Vesi muredest teadlik. „Õnneks on tegemist ekstreemse
olukorraga, mis igal aastal
ei teki. Kuidas probleemi lahendada, jään praegu vastuse
võlgu. Sadeveekanalisatsiooni
rajamist sellesse paikkonda lähiaastatel kavas ei ole. Esiteks
ei oleks see lahendus, kuna
probleem ei tulene sadeveest,

Häda nimi on liigvesi. Häda
ei tekkinud eile, täna ega
homme, häda on olnud aastakümnete vältel. Siiski oli
probleem varem väiksem,
kuna tänava ja kinnistute vahel olid kraavid, mis liigvee
ära juhtisid. Täna neid kraave enam ei ole, traditsiooniline kuivendussüsteem on
rikutud.
Keldrites on kohati meeter vett, ohus on kõik keldris paiknev, kohati hakkab
vesi jõudma laevalgustiteni.
Tunnistan, et pumpasin ja
pumpan minagi vett linna
kanalisatsioonisüsteemi,
muudmoodi lihtsalt ei saa.
Öeldakse, et kanalisatsioonisüsteemi ei tohi lasta, laske
vesi tänavale. Kui lasen vee
aga tänavale, valgub see
naabri hoovi. ASi Keila Vesi
tootmisjuht Harri Keba on
teinud väga head tööd, et
olukorrale hetkelist leevendust leida, kuid see ei ole
lahendus.
Milline on lahendus, ma ei
tea. Minul on võimalik teema tõstatada ja üleval hoida. Hetkel kõik räägivad,
mismoodi häda tekkis, aga
keegi ei räägi, kuidas seda
parandada. Võibolla tuleb
kraavid taastada, torud panna, Tallinna eeskujul vesi
jõkke lasta. Ootan linnavalitsuselt arutelu algatamist
ning lahenduste pakkumist.
Teiste eest ma ei saa rääkida, kuid isiklikult olen nõus
ka vajadusel projektis rahaliselt osalema.

vaid pinnaseveest. Teiseks
maksaks kanalisatsiooni rajamine vähemalt paarkümmend
miljonit krooni.
Enno Fels usub siiski, et
olukorda saab parandada ka
lihtsamate vahenditega. „Kavatseme kohtuda antud piirkonna
kinnistuomanikega,
kindlasti on neil endil mõtteid.
Lisaks on vaja uurida vanemate elanike käest, kuidas varem
selles piirkonnas pinnasevett
ära juhiti. Dokumentatsiooni
selle kohta küll ei ole, kuid on
teada, et teatud paikades on
olemas olnud drenaažitorustikud ning kraavid, mis tänaseks hooletusse jäetud ning
oma tööd ei tee.
Selleks, et probleemi lahendada, on eeskätt ilmselt vaja
põhjalikumalt uurida, kuidas
selles piirkonnas pinnasevett
ära juhtida saaks. Sellise uuringu tellimisest oleme juba
rääkinud.“

Esmaspäeval toimunud korteriühistute kohtumisele kogunes 44 korteriühistu esindajad.
Kokku on Keilas teada 101 ühistut.
Keila linnavalitsus kutsus
linna korteriühistute esindajad
kokku, et arutada päevakajalisi
probleeme ja taastada regulaarsete kohtumiste tava. Ühistud
kokku kutsunud ning ümarlauda juhtinud abilinnape Enno
Felsi sõnul on päevakorda kerkinud mitmeid teemasid, mis
ühistute tegevust puudutavad
ning selgitamist vajavad. „Linnavalitsus suhtleb küll ühistute
esindajatega ühekaupa ja probleeme lahendatakse sündmusepõhiselt, kuid linnavõimu ja
ühistute dialoog üldisel tasandil
on muutunud ebaregulaarseks.
Tahame selle taastada,“ ütles
Fels, kes ka ise on ühe korteriühistu esimees.
Oma valdkonnas olulist
tutvustasid ning küsimustele
vastasid ülemkonstaabel Madis Melzar, abilinnapead Eike
Käsi ja Enno Fels, ehitusnõunik
Imbi Grünberg, ehitusinsener
Taidus Aave, keskkonnanõunik
Ülle Lindus, linnaaednik Inge
Angerjas ja teised ametnikud. Päevakorras olid mitmed
teemad, mis korteriühistute
igapäevaelu ja tegemisi otseselt mõjutavad – liiklus- ja
parkimiskorraldus, ehitamise
ja heakorraga seonduv. Kõik
teemad said ka ühistute poolt
vastukaja, selgus, et kui õigusaktide ning nende nõuetega on
korteriühistute esimehed üldjoontes kursis, siis probleeme
tekitab eeskätt nende täitmise
järgimine ühistu liikmete poolt,
seda nii parkimis- ja liikluskorralduse, heakorra kui ehitamise
küsimustes. Nii linnavalitsus kui
politsei julgustasid inimesi nõu
saamiseks nende poole pöörduma.

Märtsis sündis Harjumaal
220 last
2010 aasta märtsikuus registreeriti Harju Maavalitsuse
Kantselei Rahvastiku Toimingute Talituse andmetel 220 lapse
sünd, see on 65 võrra rohkem
kui 2010 veebruarikuus, mil registreeriti 155 sündi ja 51 võrra
enam kui 2009 aasta märtsis,
mil registreeriti 169 sündi.
Poisse sündis 117 ja tütarlapsi 103. Kaksikuid sündis 2 paari.
Esmasündinuid oli 81, teisi lapsi
87, kolmandaid 39, neljandaid
11, viiendaid ja kuuendaid lapsi
üks.
Surmaakte koostati kokku
78, mehi suri 32 ja naisi 46.
Lahkunute keskmine vanus oli
74 aastat. Mehed elasid keskmiselt 70 ja naised 78 aastaseks.
Registreeriti 6 ja lahutati 10
abielu. Nimemuutmise avaldusi
rahuldati üks.
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Töötute klubi ootab
liikmeid

Algas „Teeme ära“
talgutele
registreerimine
Selle aasta esimene mai on
Eestis koos tegemise päev,
mil sadades erinevates kohtades käised üles kääritakse, et
kodukohta või lihtsalt erilisi
Eestimaa paiku ühiste jõududega korda ja ilusamaks teha.
Et meil kõigil oleks kodus hea
olla.
1. aprillist algas talguliste
registreerimine. Talgute kodulehel www.
teemeara.ee
saavad eestimaalased leida
just selle paiga
ja need talgud,
kuhu nad 1.
mail appi tõtata tahavad.
Ta l g u k o h t i
saab registreerida kuni aprilli
lõpuni.
Talgud on vana ja loomulik
suurte asjade ära tegemise viis
ja paljudele pole siin midagi
uut. Ikka on kodukohas inimesed kokku kutsutud, et vajalikke toimetusi ette võtta, seekord
saab aga talgupäeva toel ette
võtta tavapärasest suuremaid
asju. Kutsuda appi rohkem
inimesi lähemalt ja kaugemalt,
innustada ka naabreid talguid

ette võtma. Neile, kes veel talgute korraldamise kogemust ei
oma, on see päev heaks võimaluseks kogenud talgujuhtide
teadmiste toel ümbruskonna
heaks midagi olulist ära teha.
Abiks on siin nii talgujuhi käsiraamat, kui maakondlikud
koordinaatorid, kes nõu ja jõuga talgujuhte toetavad. Täpsem info Teeme Ära kodulehel.
Sealt näed ka
seda,
mida
põnevat kuskil piirkonnas
teha plaanitakse.
Tänasida
toimetusi ära
viska homse
varna, nagu
vanad eestlased juba targalt
ütlesid.
Soovime jõudu, head tuju ja
kaunist kevade algust kõikidele, kes tahavad oma kodukohas
ja kaugemalgi elu ja olemist
paremaks teha!
Kui Sa ei ole veel oma talgusid registreerinud, tee seda.
Lääne-Harju
koordinaatori Anu Altmetsa telefon on
59081135.
Külli Vollmer

Aprillis alustab tööd Keila töötute klubi. Eestikeelne grupp
alustab tööd 14. aprillil ja venekeelne grupp 21. aprillil.
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. 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.
Töötute klubi eesmärgiks

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.
Grupikohtumistele
saab
registreeruda 5.-9. aprillini
(8.00-17.00) Keila Sotsiaalkeskuse telefonil 6791570 või kohapeal Keila Sotsiaalkeskuses,
Keskväljak 17.

Keila Linnavalitsus teatab
Koolitus häirib sündide - surmade
registreerimist
Seoses
perekonnaseisuametnike koolitustega ei ole
aprillis neljal tööpäeval võimalik Keilas registreerida
sünde ja surmasid.
Koolituspäevad, mil sündide ja surmade registreerimise õigust omavad linnavalitsuse
ametnikud
koolitusel viibivad, on kolmapäev, 7. aprill, kolmapäev,14. aprill, teisipäev, 20.

aprill ja kolmapäev, 28. aprill. Asjatoiminguid on nendel päevadel võimalik teostada Harju Maavalitsuse
rahvastikutoimingute talituses Tallinnas, Rävala pst 8
II korrus, C korpus, või järgnevatel tööpäevadel Keila
linnavalitsuses.
Keila linnavalitsus vabandab.

Krimiuudised
securitas 1660
24.03 kell 01.18 - Keva parklas
tarvitati alkoholi ja karjuti. Isikud korrale kutsutud.
25.03 kell 14.25 - Tuula tee 5
vana vabriku territooriumil liikus kahtlane isik. Isikut kinni
pidades selgus, et ta varastas
metalli ja hoones oli veel 3 isikut. Kõik 4 kinni peetud ning
politseile üle antud.
25.03 kell 16.20 - Noortekeskuse katusel ronisid lapsed.
Ekipaaži nähes hüppasid katusel olijad alla ning jooksid minema, sõbrad jäid kohale. Seletatud teo ohtlikkusest ning
teavitatud, et noortekeskuse
töötajatele see ei meeldi. Noored vabandasid ning lahkusid.
25.03 kell 20.00 - Selveri parklas tarvitas seltskond alkoholi.
Minema saadetud.
27.03 kell 13.35 - Pargi tn ehitusobjektil (ühisgümnaasiumi
kõrval) kinni peetud ja üle antud politseile 14aastane poiss,
kes sõpradega koos lõhkusid
ehitussoojaku aknaid.
28.03 kell 19.10 - Tuula tee 5
vanast vabrikust tõusis suitsu.

Teavitatud politseid ning päästeametit.
29.03 kell 08.00 - Keila Gümnaasiumi territooriumil kinni
peetud 2 autot, mis liikusid sissesõidu keelumärgi alal. Load
vastaval alal liikumiseks puudusid. Teavitatud liiklusmärkide olemasolust.
29.03 kell 14.00 - Tähe 24
elektrikilbi peale suurelt peenise kujutis joonistatud.
29.03 kell 14.35 – Eha tänava ja
Linnamäe tee ristimikul liiklusmärk pikali.
29.03 kell 15.15 - Jaamas vana
perrooni juures väga palju
prahti maas. Teavitatud keskkonnanõunikku.
01.04 kell 19.07 - Lauluväljakul
purjus alaealised. Politseile üle
antud.
1.04 kell 20.10 - Alaealine suitsetas suitsetas keskväljakul.
Politseile üle antud
01.04 kell 21.10 - Kaamera saatis bussijaama, kus tarvitati
alkoholi. Tehtud märkus, teavitatud politseid.
01.04 kell 21.25 - Põhja 10 tarvitati alkoholi. Hoiatatud, laiali
saadetud.
01.04 kell 21.45 - Jaama platsil

tarvitati alkoholi. Hoiatatud.
01.04 kell 22.00 - Jaama platsil tarvitati alkoholi. Hoiatatud.
02.04 kell 00.02 - Pargi 10 lamas purjus noormees maas.
Püsti aidatud ja koju saadetud.
02.04 kell 02.19 - Purjus meesterahvas Pae 8 koridoris. Koju
saadetud.
02.04 kell 18.20 - Pargi tn mänguväljakul tarvitati alkoholi.
Korrale kutsutud ning hoiatatud, isikud lahkusid.
02.04 kell 18.45 - Gümnaasiumi taga tarvitati alkoholi. Korrale kutsutud ning hoiatatud,
isikud lahkusid.
02.04 kell 18.50 - Selveris tarvitati alkoholi. Isik kauplusest
välja saadetud ning hoiatatud.
02.04 kell 20.00 - Kaamera
saatis Jaama kaupluse ette
noorukeid kontrollima. Kontrolli käigus leiti 2 suitsupakki.
Isikud olid alaealised. Politseile
üle antud.
03.04 kell 23.00 - Kaamera
saatis Jaama platsile, kuna toimus alkoholi tarbimine. Korrale kutsutud ning hoiatatud.
04.04 kell 13.58 - Tuula vabrikus elanik, kes tegi lõket. Teavitatud politseid.

05.05 kell 20.05 - Murelik kodanik teatas, et haigla taga
Kruusa tänava poolses parklas
tarvitati alkoholi ning pudelid
visati haljasalale. Isikud korrale kutsutud ja hoiatatud. Isikud
korjasid kõik pudelid kokku
ning vabandasid.
06.05 kell 19.58 - Keskväljakul tarvitasid 2 isikut alkoholi.
Isikuid hoiatatud ning korrale
kutsutud.

päästeamet
Tulekahjus sai kannatada
kaks inimest
2. aprillil kell 21.54 teatati Häirekeskusele tulekahjust Harju
maakonnas Keila linnas Kruusa
tänaval viiekorruselises paneelmajas.
Päästemeeskondade
sündmuskohale saabudes tuli
viienda korruse korteri akendest suitsu ja oli näha leeke.
Päästjad kustutasid köögis põlenud diivani ja tõid korterist
välja kaks kannatanut, kellele
kiirabi andis esmaabi kohapeal.
Tulekahju tekkepõhjus on selgitamisel.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Городская канализационная система
Длинная снежная зима прошла, оставив после себя серьезную проблему – высокий уровень грунтовых вод.
На выходных были отмечены серьезные недостатки в
работе городской канализационной системе. Уровень
воды в канализации поднялся на 2,5-3 м выше аварийного уровня, что означает угрозу затопления для жителей
домов, расположенных в низинах. Работу канализационной системы серьезно осложнили и сами жители, которые
выкачивали воду из затопленных подвалов и направляли ее в общую канализационную систему. АО «Кейла
Веси» предупреждает о том,
что такие действия являются
незаконными. (стр. 1, 3)
Знак о заслугах перед городом
31 марта истек срок подачи
кандидатур на присвоение
памятных знаков о заслугах
перед городом. В этом году
было представлено три кандидатуры: Мадис Талгре, руководитель
предприятия
«Харью КЕК», Ханс-Дитер
Эллербок, руководитель Общества Горожан г. Барсбюттеля. Все представление номинанты
имеют
неоспоримые и значительные заслуги в развитии нашего города. (стр. 5)
Завершение
судебного
разбирательства
Административный суд г.
Таллинна утвердил в прошлую среду компромисс
между старейшиной Харьюского уезда, городским собранием Кейла и целевым
учреждением «Кейла Харидус», согласно которому прекращается судебное разбирательство,
начатое
по
инициативе бывшего уездного старейшины В. Лоотсмана. Старейшина настаивал на отмене решения
городского собрания о создании учебного заведения под
администрированием целевого учреждения «Кейла Харидус». Согласно достигнутому компромиссу, решение
об образовании учебного
учреждения «Кейла Кооль»
вместо двух муниципальных
школ было правильным и с
правового аспекта, и с точки
зрения возможного развития школы. (стр. 5)

Молодежная
рабочая
дружина
Уже в восьмой раз организует городской молодежный
центр возможности для работы летом для подростков.
В июне до 40 ребят могут в
течение двух недель поработать в городских детсадах,
Оздоровительном
центре,
позаботиться о благоустройстве городских улиц. Уже
имеющий опыт подобной
организационной деятельности показывает, что большинство подростков ответственны и трудолюбивы, но,
к сожалению, есть ребята,
которые не оправдывают
возложенных на них ожиданий. Поэтому в этом году
принято решение по-другому
провести регистрацию. Если
в прошлые годы регистрация проходила на основании
живой очереди, то в этом
году желающим надо будет
пройти собеседование. Летний трудовой лагерь будет
работать с 7-го по 18-е июня.
Продолжительность рабочего времени 4 часа, один рабочий час стоит 27 крон. Регистрация начинается с 12
апреля либо по телефону
6773950, либо на месте в молодежном центре. (стр. 6)
Изменения в работе регистрационного отдела
мэрии
В связи с проведением запланированных курсов для
работников регистрационного отдела мэрии в апреле
нельзя будет зарегистрировать факты рождения и
смерти в следующие рабочие
дни: 7, 14, 20 и 28-го апреля.
Мэрия приносит горожанам
свои извинения в связи с нарушением графика работы.
В случае необходимости регистрацию можно провести
в уездном управлении по
адресу Таллинн, бульвар Рявала, 8, корпус С, 2-й этаж
или в другие рабочие дни.
(стр. 4)
Клуб безработных
В апреле начинает свою работу Клуб безработных.
Эстонская группа начинает
работу 14-го апреля, русская
группа – 21-го апреля. Зарегистрироваться можно с 5-го
по 9-е апреля (8.00-17.00) в
городском социальном центре на месте либо по телефону 6791570. (стр. 4)
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Keila linna teenetemärgi andmiseks esitati
kolm esildist
31. märtsil oli viimane päev Keila linna
teenetemärgi kandidaatide esitamiseks.
Tähtajaks laekus kolm esildist Madis Talgre, Robert Helde ja Hans-Dieter Ellerbrocki nimega.
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

ASi Harju KEK nõukogu esimees Märt Luuk ja ASi Harju Elekter nõukogu esimees
Endel Palla tegid ettepaneku
anda Keila linna teenetemärk
AS Harju KEK juhatajale Madis Talgrele. Esitajad: „Kõige
olulisemaks tema tegevuses
peame AS Harju KEK arengu
jätkumist. Territooriumil tegutseb edukalt Keila suurim
tööstuspark. Taotleme Keila
linna teenetemärgi andmist
hr Madis Talgrele Keila linna
suurettevõtte Harju KEK arendamise eest ja seoses tema 50.
sünnipäevaga.“
Keila Sõpruslinnade Seltsesitas Keila linna teenetemärgi
nominendiks
Hans-Dieter
Ellerbrocki. Esitajad: „Keila
linnal on mitmeid sõpruslinnu, kuid tihedamad kontaktid
on välja kujunenud sõpruslinnaga Barsbüttel Saksamaal.
Üks eestlaste võõrustajaid oli
ja on Barsbütteli Kodanike
Selts. Selts, mille juhiks kohalike suvepidude ning kultuuri-

ürituste hing Hans-Dieter Ellerbrock. Keila Sõpruslinnade
Selts esitab 2010. aasta Keila
linna teenetemärgi niminendiks Hans-Dieter Ellerbrocki,
kes oma aastatepikkuse tööga
on igati toetanud sõprussuhete arengut kahe linna vahel.“
Perekond Sinijärv tegi ettepaneku anda Keila linna teenetemärk postuumselt Robert
Heldele. Taotlust toetasid Keila linna kodanik Allar Viivik,
Keila Sotsiaalkeskuse nimel
Riina Sippol; IRL Harju piirkonna nimel Ilona Laido; IRL
Keila linna osakonna juhatuse
nimel Anne Taklaja; Keila Sõpruslinnade Seltsi nimel Eva
Alliksoo; Keila Pensionäride
Ühenduse nimel Maret Väli;
Eesti Mälumängu Liidu nimel
Indrek Salis ja perekond Kokser. Esitajad: „Esitame Keila
linna teenetemärgi kandidaadiks postuumselt hr. Robert
Helde, kes auväärse kodanikuna on erinevate ühenduste
ja organisatsioonide aktiivse
liikmena aastakümneid väärikalt esindanud Keila linna,
suurendades seeläbi kodulin-

na tuntust laiemalt. Robert
Helde hoidis alati kõrgel Keila
linna lippu. Läbi Robert Helde
isiku, tema tegemiste ja kuulumiste erinevatesse ühendustesse, on Keila linn saanud
tuntust ja au ning kasulikke
sidemeid ja kontakte. Robert
Helde oli väga keerulise elusaatusega ja tugeva iseloomuga mees. Tema visadus ja
kindlameelsus aitasid rasketest olukordadest võitjana välja tulla ning elada kõrge eani
pinget täis sisukat ning aktiivset elu. Robert oli vähese jutu,
ent laialdaste teadmiste ja tõhusa tegutsemisega inimene:
alati heasoovlik, abivalmis,
optimistlik ja sõbralik.“
Teenetemärk antakse Keila linnale osutatud eriliste
teenete eest, märgi andmise
otsustab linnavolikogu. Keila
linna teenetemärk on asutatud 1998. aastal. Teenetemärk
on valatud valgest metallist
ning koosneb stiliseeritud
männipuu kujutisest ja selle
juurte vahele kinnitatud Keila linna vapist. Vapi kilp on
kullatud, rukkilille süvend on
täidetud sinise emailiga. Teenetemärgiga rahalist preemiat
ei kaasne.
Keila linna teenetemärk
antakse üle Keila linna aastapäeva pidulikul üritusel.

Linnale tehti ettepanek anda teenetemärk
postuumselt Robert Heldele

Foto: tõnis luhamäe

Keila ja Harju maavanema kohtuvaidlus on lõppenud

KEILA LEHT

LEHT@KEILA.EE

Harju Maavalitsus ja Keila Linnavolikogu saavutasid
kompromissi
kohtuasjas,
mille aluseks oli Harju maavanem Värner Lootsmanni
29.08.2008.aastal
esitatud
nõudmine tühistada Keila Linnavolikogu 30.01.2007.aasta
otsus luua kahe eestikeelse
munitsipaalkooli asemele üks
eestikeelne õppeasutus, mida
hakkab pidama Keila Hariduse
SA. Ühine avaldus saavutatud
kompromissi osas esitati Tallinna Halduskohtule, mille kohus oma 31.märtsi otsusega ka
rahuldas.
Kohtule esitatud kompromissettepanekus on kõik

osapooled (Harju maavanem,
Keila Linnavolikogu esimees
ja Keila Hariduse SA juhatuse
esimees) seisukohal, et Keila
Hariduse SA poolt peetavate
koolide kaudu antav haridus
vastab avalikule huvile ning
oht hariduse tasuliseks muutumiseks on alusetu. Harju
maavanem tunnistas protesti-

MART RAIK:

“Ükski
pöördeline
muutus ja areng
ei möödu
valutult.”

de aluseks olnud 29.08.2008.a
ja 07.10.2008.a esitatud korraldused järelevalve teostamiseks alusetuks. Menetlus kõnealuses haldusasjas lõpetati
kohtu poolt 31.03.2010. Ühtlasi lepiti kokku, et osapooled
ei esita üksteise vastu menetluskulude nõudeid, st menetluskulud jäävad iga osapoole
enda kanda.
Osapoolte vahel saavutatud kompromiss tähendab, et
30.01.2007 langetatud Keila
Linnavolikogu otsus muuta
kaks munitsipaalkooli Keila
Hariduse SA poolt peetavaks
üheks Keila Kooliks oli õige nii seaduslikust aspektist vaadatuna, aga ka kooli arengut
silmas pidades.
“Ükski pöördeline muutus
ja areng ei möödu valutult.
Täname neid, kes on algusest
peale Keila haridusreformi
toetanud ja seda ka väljendada
julgenud. Suur samm on astutud, palju on veel ees – aga see
kõik on juba palju toredam,”
kommenteerivad uudist Keila
Linnavaolikogu esimees Andrus Loog ja Keila Hariduse
Sihtasutuse juhatuse esimees
Mart Raik.

Lühidalt
Sipsiku sinililleline ja
päikseline jänkupüha
1. aprillil ootas Sipsiku lasteaia
sinililledega kaunistatud saal
kõiki lapsi, et pidada koos munapühade pidu. Peo kaagutas
avatuks kanaema, kes saabus
saali koos oma kollaste tibudega. Kanaema hädaldas ja otsis
kadunud päikest. Ta pöördus
laste poole, kas teavad nemad,
kus on päike. Lapsed pakkusid
kanaemale vastuseks laule kevadest, jänkudest, tibudest ja
ka päikesest.
Peale laulude esitamist kalpsas peole jänes, kes otsis oma
sõpra taga. Kahjuks ei teadnud
ka jänes, kuhu päike on kadunud. Jänes kutsus hoopis lapsi

uudis

Tallinna Halduskohus kinnitas eelmisel
kolmapäeval Harju maavanema, Keila Linnavolikogu ja Keila Hariduse Sihtasutuse
kompromissi, mille kohaselt lõpetatakse
kohtuasi, mille alus oli endise Harju maavanem Värner Lootsmanni esitatud nõudmine tühistada Keila Linnavolikogu otsus
luua eestikeelne õppeasutus, mida hakkab
pidama Keila Hariduse SA.
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kommentaar

Tanel Mõistus, Keila linnapea
Maavanema otsus sõlmida
kompromisslahendus ja kohtu
heakskiit sellele on igati tervitatav. Oluline on kohtu õiguslik
hinnang, mida on kommenteerinud üheselt aktsepteerivalt

ka Õiguskantsleri büroo. Usun
ja tahan loota, et Keila Kool ja
Keila hariduselu, aga võib-olla
kogu Eesti hariduselu, sellest
ainult võitis.

tantsima tibutantsu ja heatujutantsu. Kui tuju oli rõõmsaks
tantsitud, leiti ka päike, mis oli
vahepeal pilve tagant piiluma
hakanud. Jänese tööks lihavõtete ajal on lastele üllatuste
toomine. Nii peitis ta ka meie
majas rühmadesse ära kingitused, mis tuli üles otsida. Peo
lõppedes kibelesid lapsed oma
ruumidesse üllatusi otsima. Oh
seda rõõmu, kui leitud pakkidest sai iga laps šokolaadijänese!
Päikesepaistelist kevadet kõikidele!
Keila Sipsiku lasteaed

Elmet Puhm, lapsevanem, Keila Kooli nõukogu liige
Olen lapsevanemana rahul
olukorraga, kus uus koolimaja
kerkib ja kool on endale saanud tubli direktori. Mis puudutab aga saavutatud kompromissi, siis olen halvas mõttes
üllatunud, sest lootsin, et õiguskantsleri poolt tuvastatud,
laste põhiõigusi riivav hariduse ümberkorraldus Keilas saab
lõpuks Riigikohtu lahendi, mis
annaks aluse vastavate õigusaktide muutmiseks ühes või
teises suunas. Asjaolu, et maavanem juba II astme kohtulahendi saamisest loobus, teki-

tab väga vastakaid mõtteid.
Kodanikuna sooviksin uskuda,
et sellised teemad on poliitiliselt mõjutamata. Suhtlesin
pärast I astme kohtulahendit
õiguskantsleri
kantseleiga
ning tookord oldi seal seisukohal, et tekkinud olukord nõuab
lõpuni vaidlemist. Seega valitseb minu arvates pärast maavanema otsust Keilas jätkuvalt
õiguslik vaakum ning olukord,
mis sunnib rikkuma erinevaid
õigusakte, sealhulgas ka Erakooliseadust, mille alusel tänane kool töötab.

Priit Karjus, lapsevanem ja Keila Kooli nõukogu esimees
Mul on hea meel, et linnavalitsus ja volikogu pärast inetuid
poliitilisi kemplusi normaalse
lahenduseni jõudsid, sest vahepeal tekkis tunne, et ei saagi midagi paremaks muuta.
Vahepeal puhusid jälle halvad
tuuled, mis nüüd kompromisslahenduseni jõudsid.

Kõige totram on aega ja energiat kulutada tühjale võitlemisele. Nüüd on juba esimene
õppeaasta ühtesulatatud kooliperega lõppemas ja see on
ilusti läinud, mis tähendab, et
vundament uuele koolikultuurile on rajatud.

Keila Päev
2010
Keila kevadlaat
29. mai

Kutsume kõiki KEILA
keskväljakule tähistama
linna sünnipäeva!
Laval esinevad
kollektiivid KEILAst,
külalised lähedalt ja
kaugelt. Laadal saab osta
ja müüa käsitööd, taimi ja
juurikaid, söögikraami ja
tööstuskaupu.
Meelelahutust jagub
kella 10.00 kuni 23.00 ni!
Kauplejate registreerimine:
www.sadalaata.ee • info telefonil 6420442
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SPORT
Keila meistriks tuli
Juurviljapõrgu

foto: erakogu

vaba aeg

Lastekirjanik Kätlin Vainola
ootab lapsi kirjandusõhtule
Kolmapäeval kohtub lastekirjanik Kätlin
Vainola Keilas väikeste raamatuhuvilistega. Kätlin Vainola on lasteraamatute “Ville”, “Mia, Konrad ja avanevad uksed”, “Kelli
- peaaegu haldjas” ja “Metsaelu aabits”
autor. Ta on kirjutanud ka mitmeid lühijutte ning luuletusi, millest mõnedki on
saanud tuntud laulude tekstideks. Peale
lasteraamatute on Kätlin Vainola kirjutanud laulutekste koostöös muusikust
abikaasa Allan Vainolaga, olnud kaasautor
“Eesti slängi sõnaraamatu” koostamisel,
töötanud emakeeleõpetajana ja on praegu ametis Eesti lastekaitse liidu projektijuhina, andes välja ajakirja Märka Last.
kadi kroon

KROON@KEILA.EE

Midagi üles tähendada ja välja
mõelda meeldis Kätlin Vainolale enda sõnu juba väiksena.
Huvi ja mitmed kokkulangevused viisid Kätlini kokku
inimestega, kes inspireerisid
või juhatasid edasi tegutsema.
Kätlin Vainola: „ Kõigepealt
tegin mõned laulusõnad, näiteks ansamblile Vennaskond,
seejärel asusin ülikoolis õppima kursusele, kus oli mitu
tulevast kirjanikku-luuletajat.
Kõik see suunas ennast ka kirjutama.“
Lasteraamatuteni
jõudis
Kätlin aga siis, kui ise lapseootele jäi. „Muidu olen küll eluaeg lasteraamatuid lugenud ja
nautinud, aga ei uskunud, et
ise oskan midagi sellist teha.
Siis, kui kõik lastega seonduv
reaalselt minu ellu tuli, hakkasin ka lasteraamatuid kirjutama.“
Kätlin Vainola raamatud on
elust enesest

Iga Kätlini kirjutatud raamat
on teema poolest eelmisest
erinev. Kätlini sõnul seetõttu,
et ta tahaks poovida võimalikult erinevaid asju ja kirjutada
erinevas vanuses lastele. Ideid
lasteraamatute kirjutamiseks
ammutab Kätlin enda lapsepõvest, enda ja sõprade lapsi vaadates ning kuulates ja ka ümbritsevast maailmast. „Ega seda
ei saagi päris lahti seletada,
üks asi tuleb siit, teine sealt ja
kokku saab midagi muud.“
Olulist moraali Kätlin oma
raamatutega taga ei aja, aga
mõte on igal neist olemas.
„Raamatus „Ville“ püüdsin
kirjutada poisi elu lahedaks ja
lõbusaks, hoolimata sellest, et
tema peremudel on veidi tavapäratu – ta elab koos vanaemaga. „Mia, Konrad ja avanevad
uksed“ räägib lisaks seiklustele ka sellest, et tuleb kuulata
oma südame häält ja üldse olla
julge ja kaitsta loodust ning
nõrgemaid. „Kelli – peaaegu
haldjas“ on humoorikas lugu
tüdrukust, kes üle kõige armastab roosat värvi ja haldjaid,

raamatu lõpuks märkab ta, et
tegelikult on peale roosa ka
mõned teised toredad värvid
olemas. „Metsaelu aabitsa“ sõnum on selge – raamat tutvustab lastele metsaelu. Viimane
raamat „Mudilane Mummu ja
tema perekond“ on lugu lapsendamisest.“
Lastele meeldivad kõige
rohkem Kätlini sõnul Ville ja
Kelli. „Lastele meeldivad lood,
mis jutustavad justkui neid
ümbritsevast maailmast,“ arvab Kätlin.
Lugemisharjumus tuleb kodust
Lugemisharjumus on lastel
erinev. Palju lastega töötanud
Kätlin teab, et osad lapsed loevad hästi palju, teised aga ei armasta lugemist üldse. „Need,
kes pole suured lugejad, annavad tihti alla – arvutis olla on
palju kergem kui lugeda – eriti
siis, kui pole kunagi või tükk
aega lugenud.
Lugemisharjumus
sõltub
eelkõige vanematest. Kui lapse ellu kuuluvad juba väiksest
peale raamatud, lugemine, raamatukogus ja kultuuriüritustel
käimine ning muu taoline, siis
see on loomulik ja mõnus osa
elust, mille laps omaks võtab.“
Lapsed ja vanemad, kes
soovivad lugusid kuulata ja
rohkem Kätlin Vainola raamatutest kuulda, on oodatud kirjanduslikule õhtule
kolmapäeval, 14. aprillil kell
17.00 Hiirte mängumaal.
Ürituse korraldab MTÜ Kultuuriguru, toetab Keila Linn.
Kätlin Vainola loeb kindlasti
mõnest raamatust ette ja ootab väikseid kirjanikke ka endi
luuletusi ette lugema.

Keila meistriks korvpallis
tuli laupäeval peetud finaalmängus Juurviljapõrgu, kes
edestas TTÜ Tallinna Kolledži võistkonda tulemusega
92 : 59. Pronksmedali mängus võitis Securitase meeskond Sauet tulemusega
107 : 62. 5. – 6. koha mäng
Harju Elektri ja Padise vahel
õppes seisuga 56 : 41 Harju
Elektri kasuks.
Finaalmäng algas rabedalt ja
korvidel olid justkui kaaned
peal. Alles 2. minutil visati
avakorv ja seegi vabaviskest. Vastased said esimese
korvi alles minuti pärast ja
see oli viimane kord mängus viigiseisu näha. Edasi
valitses mängu täielikult
Juurviljapõrgu ja vastastel
õnnestus punkte saada vaid
vabavisetest ja kaitse eksimuste tõttu. Tehnikaülikooli kolledžipoisid ei andnud
veel alla, kuid JP poolel oli
kohal kogu kahurvägi. Heiko Niidas, kes tõestas päris
mitmel korral oma kuulumist Eesti meistriliigasse.
Samuti krabas ta mehiselt
lauapalle ning meeskonnakaaslastelt saadud head
söödud upitas raskusteta
läbi punase rõnga, visates
kokku 11 punkti. TTÜ kolledži pikad jäid hätta ka Martin Polmaniga, kes kaitses
üsnagi korralikult pookis ja
panustas võidukontosse 10
punkti. Sama palju viskas ka
üsna vähe mänginud, kuid
selgelt oma osa ära teinud
Egert Väinaste. Meeskonna
väärtuslikeim mängija oli finaalis kindlasti Tõnis Kadarik, keda jagus platsil kõikjale ja viskas kokku 25 punkti.
Vastastest rassisid mängupildi ja ka protokollilehe järgi kõige rohkem Ahto Anter
(12p) ja tagamängija Rain
Koldits (11p). Juurviljapõrgu
mängis koosseisus Ranno
Konks, Riivo Vähk, Alan Kalda, Aare Lepiksaar, Tõnis
Kadarik, Tarmo Pillerpau,
Egert Väinaste, Martin Polman, Tarmo Sikk, Tarmo
Hein, Tanel Pastarus, Heiko
Niidas.
Karikat (Rossi Sepaärilt)
saab peagi näha tervisekeskuse vitriinis.
Poolajal toimunud kolmepunktivisete võistluse võitis
JP mängija Tarmo Pillerpau.
Meistrivõistlused korraldas
MTÜ Liikumisrõõm, toetasid
Keila linnavalitsus, Securitas, Glamox, Ross Sepaärid
OÜ, Ilu-ja lõõgastuskeskus
„Püramiid“, Keila Rattapood.
Keila Leht

uudis

Suveks tööd soovivad
noored peavad läbima
töövestluse
tiina sinijärv
KNK

Keila noortekeskus korraldab
sel aastal juba kaheksandat
korda noortele suvist tööd.
Juunikuus saavad kuni 40
noort kahe nädala jooksul
tööd lasteaedades, tervisekeskuses,
sotsiaalkeskuses,
noortekeskuses, kirikuaias ja
linna heakorratöödel. Senine
kogemus töö vahendamisel on
näidanud, et enamus noortest
on töökad ja kohusetundlikud,
kuid kahjuks on olnud ka neid,
kes ei ole ootusi õigustanud.
On tulnud ette pahanduste
tegemist töökohtadel,
töökohustustest kõrvalehiilimist ja tööle
mitteilmumist. Seetõttu korraldatakse
tööle registreerimine
t ä n a v u
teistmoodi.
Kui
varem käis
tööle registreerimine nn elava
järjekorra põhimõttel,
siis nüüd tuleb kandideerijatel läbida ka töövestlus.
Töövestluse põhjal selekteeritakse noored, kes soovivad
anda oma tööpanuse, on kohusetundlikud ning võtavad
kahenädalast
töövõimalust
tõsiselt.Vestluse käigus selgitatakse koos noorega välja
töökoht, mis just talle kõige
paremini sobib. Samas on
vestlus praktiline harjutus,
mille käigus antakse vajalikke
nõuandeid tööturule sisene-

miseks. Noored õpivad, kuidas
töövestlusel käituda, milliseid
eelnevaid töökogemusi ja oskusi tuleks esile tõsta, mida
tuleks esimestes elulookirjeldustes nimetada jne. Kindlasti
on vestlus abiks noorele enese
ja oma võimete tundmaõppimisel ja vastavalt sellele ka
endast rääkimisel.
Suvetöö toimub 7.- 18. juunil. Tööpäeva pikkus on 4 tundi ja töötasu 27 krooni tunnis.
Palga maksab Keila linnavalitsus. Töövestlusele registreerimine algab 12. aprillil telefonil
6773950 või noortekeskuses. Tööle võivad
kandideerida
kõik vähemalt
13aastased
noored. Vestlused
viiakse läbi mai
teiseks pooleks,
peale seda peavad tööd saanud
noored osalema
koolitusel, kus
räägitakse tööseadusandlusest ja tööohutusest
ning vormistatakse töölepingud.
Kui mõni asutus või ettevõtte on valmis noortele tööd
pakkuma ja selle eest ka palka
maksma, oleme meeleldi valmis võtma vahendajarolli, et
pakkuda töövõimalust neile,
kellele meie poolt pakutavaid
töökohti ei jagunud.
Töövestlusele registreerimisel tasub kiirustada, kuna
kohtade arv on piiratud.

sport

Keila neiud võitsid esikoha
virge jaanre
KEILA KOOL

Keila Kooli neiud võitsid
Harjumaa
koolidevahelisel
võrkpallimeistrivõistlusel
10.-12. klasside arvestuses
esikoha. Väga tasavägises
mängus tõid Keilale esikoha

Rita Soorsk, Liis Lillepuu,
Agnes Peterson, Kadri-Ann
Rannamets, Karin Paas, Riina Lähker, Anna Afanasjeva
ja Laura Kask. Kokku võistles
Harjumaa meistrivõistlustel
11 võistkonda. Teise koha
saavutas Kolga ja kolmanda
Saku neiud.

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

“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

“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 LAULULAPS EELVOOR
14.aprill kell 10.00
Keila kultuurikeskus

NAISTEMOE AKSESSUAARE
20. SAJANDIST
11. märts - 13. juuni
Harjumaa muuseum
TIINA MÄESTU KÄSITÖÖDE
NÄITUS “ISETEGI”
12.aprill - 30.aprill tööpäeviti
kell 10.00 - 16.00
Keila Sotsiaalkeskuse puhketoas

teater
“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

kogudus

sport
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
KOHALIKE OMAVALITSUSTE
JA VABAÜHENDUSTE KOOSTÖÖSEMINAR
16.aprill kell 10.00. Osalemine
prii
Erakool Läte, Kruusa 23
Lisainfo 501 5346
www.erakoollate.ee
TASUTA KASUTATUD RIIDED
16.aprillil kell 10.00 - 13.00
Keila Sotsiaalkeskuses.
DOONORIPÄEV
21.aprill kell 10.00 – 15.00
Keila tervisekeskus

MÄNGIMINE HIIREKESE
MÄNGUTOAS
Koolieelikutele koos vanemaga. Igal esmaspäeval ja
kolmapäeval kl 10-13. Sissepääs
tasuta. Haapsalu mnt. 31.
Lisainfo www.hiirekese.ee
KIRJANDUSLIK ÕHTU
KÄTLIN VAINOLAGA
14.aprill kell 17.00
Lastekirjanik Kätlin Vainola
räägib oma raamatutest.
Hiirte Mängumaa

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

Jumalateenistus
11. aprill kell 11.00
Keila Miikaeli kirik
Kevad-suvine leerikool
10. aprill – 1. juuli kell
11:00 - 13:00
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 jumalateenistus
Igal pühapäeval kell 11.00
Keila Baptistikogudus
Haapsalu mnt 10

“AVASTA KRISTLUS” -

17.00
17.00
17.00

Keila JK Mehed Keila JK A (91-94) Keila JK Mehed -

Keila Noortekeskus

Helitehnika koolitus
12.04.10 kell 18:00

Õpitakse tundma helitehniku tööd ja
helitehnika hingeelu
DJ - koolituse info: www.keilanoortekeskus.ee
Keila Noortekeskus

Sündinud

18.03.2010 Sofia Lamp
01.04.2010 Sander Kask

Südamlik kaastunne
Leida Kivimägile ja tema
perekonnale venna

KEVADPIDU

24. aprillil kell 15.00 Keila kultuurikeskuses. Peokava täidavad
kevadiste lugudega nii nooremad
kui ka eakamad. Maitsev kohvilaud
koos tantsulugudega.
Osavõtumaksu 50.- saab tasuda 19.
ja 20. aprillil kell 12–14.00
kultuurikeskuses.

Südamlik kaastunne
Karlile vend

Ärni Lelle

surma puhul

surma puhul.

Perekonnad Nahkur ja
Eltermann

Sõbrad

Kuulutused
kinnisvara
Ostame või müüme-üürime
Teie kinnisvara. Kiire vormistamine. Tel. 56471516, 6576301 Veljo
Tarvis, veljo@tipoliin.ee.
Annan üürile 1-toalise möbleeritud korteri pikemaks ajaks. Kiire! Tel: 5087211
Müüa 2-toaline korter (52
ruutmeetrit) Keilas, Põhja tänaval. Hind 450 000.- . Huvi korral
palun helistada 56711871.

müük
Küttepuude müük - saetud
lõhutud lepp; saetud lõhutud
kuiv lepp; kuiv lepp võrgus. Tel.
53882801.
Saetud, lõhutud toores hall
lepp 420 eek/ruum ja sanglepp 460 eek/ruum. Kuiv lepp
30 eek/40l võrk. Tellimine E-R
09:00-17:00 Tel:5033119 e-mail:
ruumimeeter3@hot.ee.
Müüme aastaringselt lõhutud
ja sobivas mõõdus küttepuid koos
kohale toomisega. Tel: 56464334,
e-mail: cybarius@gmail.com.
Müüa
turbabriketti,
alus
960kg (Tootsi) 2190.- ja puitbriketti 2190.- tonn. Soovi korral ka
väiksemad kogused. Transport
Keilas ja Keila lähiümbruses tasuta. Tel. 53593615.

PSK Alexela
SK 10 Premium
JK Kernu Kadakas

Keila linna pensionäride ühenduse

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

Aksel Kurti

Teenus

Jalgpallimängud Keila kunstmuruväljakul:
11.aprill
14.aprill
18.aprill

Palju õnne!

KRISTLIKKE PÕHITÕDESID
TUTVUSTAV KURSUS
9. märts – 20. aprill kell 18:30
- 19:30
Lähem info: www.soovinmuutuda.ee
Keila kultuurikeskus
KIRBUTURG
2.mai kell 10.00 – 15.00
Kirbuturule tuleb ette registreerida meilil mariliis@keila.
ee või telefonil 6045045 kuni
kohti jätkub, hiljemalt 30.aprill.
Keila kultuurikeskus
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Kallid
Evi ja Avo Prass!
Soovime Teile
palju õnne 35-nda
pulma-aastapäeva
puhul.
Evelin ja Merle
peredega

Kogenud ehitajad remondivad
Teie korteri või maja (maalri-,
puusepa-, plaatimis-, gyproci- ja
müüritööd). Tel. 51960741. Kuulutus ei aegu.
Viime ära Teie vanaraua - radiaatorid, vannid, pliidid, pesumasinad, tasuta, Teile sobival päeval
ja ajal. Samas on võimalik kohapeal teostada demonteerimistöid.
Tel. 55939504.
Karske keskealine meesterahvas teostab teie kodudes ja korterites igasuguseid remonttöid,
alates põrandatest lõpetades lagedega. Võimalik ka välisviimistlustööd ja san-teh tööd. Olemas
vajalikud tööristad. Abistan ka
transpordiga. Hinnad soodsad.
Tel. 5549971, e-mail: margus.
saar.004@mail.ee.
Massaaz Tabasalus: klassikaline, tai massaaz ja India peamassaaz Champi. Head hinnad: 1h 160
kr, 1,5 h 200 kr. Saadaval ka kinkekaardid! Info tel. 56136308.

nust. 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

muu
Organismi ülduuringud ja teraapia, massaaž, põletikuliste ja
valuliste kohtade raviks moksa
lamp (sobilik liigestele jne), organismi puhastamine jääkainetest,
kõrvaküünlad, reiki, teisipäeviti
eelregistreerimisel kaaniravi. Uudis: seljavenituspink (aitab nihkunud lülid, liigesed ja kõõlused taas
paika)!
Keila Tervisekeskuses MiniSPAs. Info tel 5333 0299 Merike
või vt www.algallikas.ee

Ürituste pildistamine Keilas.
Dekoratiivpiltide müük. Tellimine
fototuba@hot.ee või 56301108

Keila turul 17. aprill 2010 kevadlaat info: tel. 5082577 e-post:
info.dono@gmail.com.

Vanametalli ost, vajadusel lõikamine, konteinerid ja transpordi
teenus. Hinnad on kevadiselt kõrged. Asume Tutermaal OÜ Metanex tel. 6782055.

Keila Kultuurimajas alustab
27.04.2010 kl. 18.00 tööd piltnik
Raivo Tiikmaa juhendamisel fototöötuba algajatele. Loe rohkem
http://virtuaalnekeila.spaces.live.
com/blog/ või Keila Kultuurimaja
kodulehelt. Eelregistreerimine fototuba@hot.ee või 56301108.

Kvaliﬁtseeritud pottsepp ja
korstnapühkija ehitab, remondib
ahjusid, pliite, kaminaid, korstnaid.
Pakun ka korstnapühkimistee-

KAJA Koolitus Autokool
C1,C/CE-kat
VEOAUTOJUHIKURSUS
algus 15.aprillil
kell 17:00
KAJA Koolitus
Keilas,
Keskväljak 5
(II korrus)

B-kat
AUTOJUHIKURSUS
Esimene tund
kolmapäeval,
VÕIMALIK
VEEL LIITUDA
14. aprillil k.a.
kell 17.00
Keilas, Keskväljak 5
(II korrus)

A-kat
MOOTORATTAJUHIKURSUS
Esimene tund
kolmapäeval,
VÕIMALIK
VEEL LIITUDA
14. aprillil k.a.
kell 19.00
Keilas, Keskväljak 5

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

8

Reklaam
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14.aprillil kell 14.30-17.00
toimub Keila Aiandus-ja
Mesindusseltsi hoones

AS Metsaküla Piim
müüb

Eesti-Soome
jalatsivabriku
naturaalnahast
kevad-ja
suvejalatsite
müük

SÕNNIKUT

Tänavakingad
suuruses 36-43 nr.
Väga soodsad hinnad!

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

Aprillis kõik tooted -10%
MPS piduriklotsid -20%
Kõik sinu auto heaks!

Annika Ilusalong pakub
Teile aprillis soodsamalt
*Ultraheli näohooldus koos
lõõgastava kätemassaaziga 400.*Geelküünte paigaldus 375.*Oma küünte katmine
geeliga 250.*Soodsad depilatsioonid
*Solaarium 3.- minut
Teeme ka kujundiga brasiilia
bikiini
www.annikailusalong.com
Tel: 6712738
Paldiski mnt 21
Keila Harju KEKi majas

Tel: 56281302

Asume Tallinna mnt 14
(Gaasikontoris)

Selle kupongi
ettenäitamisel
soodustust

10%

Meid kliendid soovitavad!

EIVAR AUTOKAUBAD

Aitame leida sobiva
lahenduse kinnisvara
ostu, müügi ja üüri
valdkonnas!

AS
AS PROTTEN
PROTTENF.S.C.
F.S.C.

Haapsalu mnt 31, Keila
(vana fotopood)
Oleme avatud:
E-R 8.00-18.00 / L 9.00-15.00
www.leivakoda.ee

E-R 10-18
L 10-14

Tellimine:
6049826, 5023434

Keilas, Haapsalu mnt. 31(endine Polaris baar)

HOMMIKUTI SOOJAD JA VÄRSKED
PIRUKAD TASKUKOHASE HINNAGA

Keilas

Oleme avatud

Kohalevedu tellimisel

Lugupeetud klient!
Avatud uus autovaruosade kauplus

LIISI LEIVAKODA

autokauplus

Hind 70EEK/tonn +
käibemaks20%.

Info kodulehel:
www.korraskodu.eu
Tel: 5275723
Info@korraskodu.eu

Eivar Autokaubad OÜ
tel: 6567701, 5017692 autoosad@keila.ee

Avatud soodne

ESINDUSKAUPLUSES
ESINDUSKAUPLUS

Meid kliendid soovitavad!

MÜÜGIL PROTTEN KEVADKOLLEKTSIOON

MÜÜGIL KEVAD - SUVI 2008

Külli Friedrichson
GSM: +372 5649 0753
kylli@uusmaa.ee

www.uusmaa.ee

Rävala pst 6, III korrus, Tallinn | Tel: 627 2600 | Faks: 627 2601 | E-post: uusmaa@uusmaa.ee

PROTTEN
kevad-suvi
2008 kollektsioon
NAISTELE
PLUUSID,
TOPID,
YAYA
Hollandist-uued
mudelid,MANTLID
SEELIKUD,
JAKID,
PÜKSID,
ERFO
Saksamaalt
uued
LISAKS KOTID, EHTED,mudelid
KINGAD,

Soodsaim

rehvitöökoda Keilas

LÕHNAD
UUS VALIK PESU,
KÄEKOTTE
JA PESUTOOTEID
TÄIENENUD VALIK LÕHNASID
TÄIENENUD
VALIK
MEESTE KAUPU
UUS VALIK
JALATSEID
KAELAEHTED Saksamaalt

Müügil kasutatud ja uued
rehvid ning veljed.

E-R 9.00-19.00 L 10.00-15.00 P ja muul
ajal kokkuleppel
Tel: 53578603, 5547953
www.extrafix.planet.ee
Tallinna mnt.14

KLIENDIKAARDI OMANIKULE
-5% TÄISHINNAST
OLETE
OODATUD!

KLIENDIKAARDI OMANIKELE SOODUSTUSED
OLETE OODATUD!
PALDISKI MNT.19
, KEILA SOODUSTUSED
TEL.6747575
KLIENDIKAARDI
OMANIKELE
E-R 9.00-19.00
PALDISKI MNT.19,
KEILA TEL.6747575
L 10.00-16.00
E-R 9.00-19.00
L 10.00-16.00
P-SULETUD
P-SULETUD

280.-

Täisvahetuse hind alates
Selle reklaami ette näitamisel
rehvivahetus 10% soodsam

Keilakas –

kevadkoristus!
Prügikonteinerite rent

(sobivad nii ehitusjäätmete kui ka olmeprügi kogmiseks)

Konteinerid on suurustes 10, 12, 15, 20 kuupmeetrit.
Soovi korral meiepoolne laadimine.

Küsi julgesti!

Tel: 5019685 mati@makrokapital.ee
OÜ MAKROKAPITAL

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.

Müüa

FREESASFALT
(KEILAS)

60EEK/tonn + 20%
Kohalevedu tellimisel
Tellimine: 6506448

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
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